
 נשחיתה אותה ׳נשא ,13 ת נ נשחיתה אותה ו חיני הוא
ההדק על ולחץ וראשה אקדח ניוון שנים 10 ונעבוד ,15 בת
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סוזן של וסכא אמא סבתא,
המהמרים

 ההדק, על ולחץ שב הגבר, בלפי האקדח את
 מן נמלט הגבר יריה. נורתה לא שוב אך

הדירה.
 אך להימלט, היא גם כיסתה סעד סוזן

 וכיוון אחריה רדף בעלה הצלחה. ללא
 להיאבק ניסתה היא לראשה. האקדח את

 דלת- לעבר לברוח, פנתה ואחר־כן־ עימו,
 לעומתה, האקדח את ביוון סעד היציאה.

 סוזן לירות. הצליח והפעם ההדק, על לחץ
 גם ונחבלה נפלה, היא בכתפה. נפגעה

בזרועה.
בבית־המישפט. שסופר הסיפור היה זה
 היא לאתר. היה קשה סעד סוזן את

 מישפחתו מאימת נרדפת, כחיה מתחבאת,
בעלה. של

 להעיד אותה לשכנע הצליחו לדבריה,
 ואינם מדוייקים, שאינם דברים על במישפט

 תעזור אם כי לה הבטיחו לאמיתה. אמת
 אחרי עוד לה יציקו לא זו, בדרך לסעד

 שני עם בשקט לחיות תוכל והיא המישפט,
 לקחו ילדיה את קרה. כך לא אך ילדיה.
 את למישפחה־אומנת. אותם ומסרו ממנה,
אליו. להיכנס יכולה אינה והיא נעלו, ביתה

 תכולת־עיניים יפהפיה היא סעד סחו
 שבו הנורא ברגע נזכרת כשהיא .25 בת

 פורצת היא לראשה טעון אקדח בעלה כיוון
בבכי.

סוזן: סיפרה
 בחיי. ביותר הארוכים הרגעים היו אלה

 ממה לגמרי אחר הוא שקרה כמו הסיפור
 באותו הייתי אני בבית־המישפט. שסיפרו

 את לו פתח לבקר. בא כשסעד בדירה יום
 שהוא אליהו, שלמה שלי, ידיד הדלת
 הוא בכלל מדוע אותו שאלתי ואני שוטר,

 שסעד לי ענה הוא להיכנס. לבעלי !נותן
בטובות. איתי לדבר בא

 שמשהו שלו הבעת־הפנים לפי ראיתי אני
תדעי באנגלית: לי אמר הוא בסדר. לא

 יום- מסיבת לה ערכה אמה .13 בת היתד.
 שניגן צפריר, בחיפה. במועדון הולדת
 רק שידעה סוזן, עם שוחח מועדון, באותו

 לחיפה הגיעה היא האנגלית. השפה את
 מפורטסמות הולדתה יום לפני חודשיים

שבאנגליה.
 גדלה היא סוזן. הבירה לא אביה את
 מיגרש בעלי שהיו וסבתה, סבה בבית

 מהמרים היו והסבתא הסב רכב. למכירת
 לשחק ידעה סוזן במישחקי־מזל. מושבעים

חמש. בת כשהיתה כבר פוקר
 עם התחתנה כאן לישראל, היגרה אמה

 שנים. בתריסר ממנה צעיר שהיה בחור
 שתיקח מאמה סוזן ביקשה הביקורים באחד
 שסוזן בתנאי הסכימה, האם עימה. אותה
 שלה. הצעיר הבעל בגלל ״דודה״, לה תקרא

 הצעירה, אחותה לחיפה. סוזן הגיעה כך
 הסבא בבית נותרה ,21 בת היום שהיא

והסבתא.
 סוזן ביניהן. הסתדרו לא ובתה האם
 התיידדו. והשניים כך על לצפריר סיפרה
 את עימו לקח ,21 בן אז שהיה צפריר,

 כמה כעבור מישפחתו. את לבקר סמן
 להתגורר ועברה מאמה סוזן ברחה ימים

 סוזן האלמנה. אמו בבית סעד, בחברת
ואח מאחיו כמה עם אמו בבית התגוררה

 נישאו 16 לגיל הגיעה בטרם עוד יותיו.
 בעזרת בלונדון, טרוטר וסוזן סעד צפריר

 כאשר לגילה. ביחס מזוייפות ותעודות עדים
 רבה בעדינות סוזן נתקלה השניים, חזרו
 בעין־יפה ראתה שלא בעלה, מישפחת מצד

 אזרחיים. בנישואין נישא שבנם העובדה את
 מן נמלטה שסוזן עד רב, זמן חלף לא

ל בחזרה בן, לזוג שנולד אחרי הבית,
 התחנן בעלה וסבתה. סבה אל אנגליה,

 שמשהו חשבה סוזן הסכימה. והיא שתחזור,
 וברחה שבה היא הועיל. ללא אך ישתנה,

שם בלונדון, שהתה הפעם לאנגליה.

נער■
לרצוח

ה את כיוון סעד כן־מורד פריד
 ההדק. על ולחץ סמן, אשתו, אל אקדח ״
 רק הצליח אך אותה, לרצוח ניסה הוא

 לדין, הועמד סעד בכתפה. אותה לפצוע
 חודשי- 18ל- ונדון הורשע באשמה. הודה
מדוע? בלבד. בפועל מאסר

 גולד, גדעון החיפאי עורך־הדין פרקליטו,
 המדינה, מפרקליטות הודעה השבוע קיבל

 כאשר קולת־העונש. על עירעור יהיה כי
 שנאשם שאדם יתכן כיצד הפרקליט נשאל

 לעונש יזכה באשמה והודה לרצח בנסיון
 דינו את שגזרו השופטים הסביר: קל, כה
 שאותן המיקרה, בנסיבות התחשבו סעד של

 חיזוק מצאו אף ואשר עצמו, סעד פירט
סמן. אשתו, של בעדותה

 בגדה כי לבית־המישפט סיפרה האשד.
 מעורערים. היו ושיחסיהם פעם, לא בבעלה

 יחסיו על סיפר מצידו, סעד, צפריר גם
דר שירכה שלדבריו אשתו, עם הגרועים

 סעד בהתנהגותה. בכבודו קשות ופגעה כיה
 מחל הוא זו התנהגותה למרות כי סיפר

 כדי לקראתה ללכת וניסה פעם, לא לה
 המיש- חיי ואת חיי־נישואיהם את לשקם
ילדים. שני גם הכוללת פחה,

 המיקרה אירע שבו ביום כי אמר גם סעד
בעצמו. ואחר־כך באשתו, לפגוע ביקש

גודד פרקליט
קל עונש

 שרק אחר להתאבד סעד ניסה לא לבסוף
אשתו. את פצע

א  לדבר ״ג
״ _ ת בו טו ב

 עדותו גם הוגשה כית־המישפט *4
 מבית־החולים קראום הד״ר רופא, של *

 של מעדותו בטירת־הכרמל. הממשלתי
 הנאשם כי עולה בכתב, שהוגשה הרופא,

 המעשה בשעת בדעתו שפוי היה במישפט
 טוב של מקובלים ערכים בעל הוא וכי

 חוסר ילדותית, אישיות בעל אך ורע,
היסטריים. וקווים ריגשית שלווה
ש שבתקופה בבית־המישפט, סיפר סעד

 מאשתו. בנפרד חי הוא המיקרה אירע בה
 עצמה. משל בדירה להתגורר עברה סוזן

הציו בשדרות לדירה, כניסתה אחרי יומיים
 ומצא בדירה הבעל ביקר בחיפה, 47 נות
 אשתו, על איים הוא אשתו. לצד גבר בה

 ונטל חבר של לביתו ניגש הדירה, את עזב
מלאה. במחסנית טעון ברטה, אקדח שם

 ערב לעת חזר באקדח מצוייד כשהוא
 הסתגר לדירה, נכנס הוא אשתו. בית אל

האקדח כשבידו יצא בחדר־השירותים, לרגע

ניסה
אותי!

 על לחץ הוא הגבר. לעבר וכיוונו הטעון
 זינק הגבר יריה. נורתה לא אך ההדק,

 בידו עלה לא אך עימו, ונאבק סעד כלפי
וכיוון שב סעד מידיו. האקדח את להוציא

 ארוכים, עוד יהיו לא שלך שהחיים לך
ויצא.

 שלף הוא חזר. הוא זמן כמה כעבור
 נכון, יותר שלי. לראש אותו וכיוון אקדח
 ולחץ שלי המצח על ממש אותו החזיק

 נורא נבהלתי עקר. היה הכדור ההדק. על
 אליהו, שלמה השוטר למיטבח. ורצתי
 ויצא אני איפה ראה לא איתי, שהיה

 בחדר. האקדח עם שיחק ובעלי מהבית,
 הוא במדרגות אך החוצה, לברוח הצלחתי

 ונפלתי. בכתף נפגעתי בי. וירה אחרי רדף
 לראשי. וכיוון האקדח עם אלי התקרב הוא
 ושכבתי בכתף, מהפציעה דם הרבה לי ירד
 ואז מתה שאני שיחשוב קיוויתי לזוז. בלי
 הארוכים הרגעים היו אלה יירה. לא הוא

בחיי. ביותר
וגיל המדרגות לחדר שכנה יצאה למזלי

 הזמינה והשכנה ברח הוא שקרה. מה תה
אמבולנס.

סוזן. דיברי כאן עד
כש- סעד צפריר את הכירה טרוטר סוזן

סעד קורבן
פקידה נזנהלת־הימורים, בארמנית,

 (מנהלת־ קרופייה בתפקיד לעבוד התחילה
 ויותר הזהב, אגוז המפואר בקזינו הימורים)

 היטב הכירה היא פלייבוי. במועדון מאוחר
 ילדותה מימי עוד השונים המישחקים את

המהמר. סבה בבית
 הימים באחד סוזן הכירה סבה באמצעות

 החיים עימו. לגור ועברה מכובד, עורך-דין
 כאשר וטובים, יפים לה נראו באנגליה

 הוא שבו סעד, מצפריר מכתב קיבלה לפתע
 היא אליה. מתגעגע בנה כי לה בישר
 בעלה אל ושבה האנגלי הפרקליט את נטשה

 לחיות הסכימה לא היא הפעם אך לישראל.
 מצא והזוג בעלה של קרובי־מישפחתו עם
משלו. דירה לו

 !נהג הוא קינאה. התקפות היו לסעד
 ואושפזה. נפצעה פעם שלא סוזן, את להכות
 אל סוזן ברחה המצב שוב החמיר כאשר
 כמטפלת ועבדה ברעננה, שהתגוררה אמה,

 אחיותיה — אמה של ילדיה בשלושת
 לנהל התחילה יותר מאוחר החורגות.

 אותה. ומצא סעד שב אחד יום אך בוטיק,
 כחולות חבורות והותיג אותה, היכר. הוא
 ושבה מעבודתה, פוטרה סוזן פניה. על

לחיפה.
 היא מבעלה. בת לסוזן נולדה בינתיים

 בעלה, ברשות הבן ואת הבת את הותירה
 למענה ששכר לו, של במועדון ועבדה

 מעתה כי חשבה סוזן הכרמל. על דירה
 לו כי הבינה ואז מבעלה, חופשיה תהיה
 והחליטה סעד, מצפריר פחות לא קנאי

אותו. גם לעזוב
 סוזן פגשה אליהו שלמה השוטר את
 תפקידו. בתוקף לו של למועדון בא כאשר

 סוזן, של בעיניה חן מצא השקט השוטר
 בחברת לגור ועברה לו את עזבה והיא

הזקנה. אמו עם שהתגורר השוטר,

ל ק ה  ל
בעונש

ע דב ד  מתגוררת היכן סעד לצפריר נו
 לה, והציק אליה טילפן הוא אשתו. י■
 את לראות תשוב שלא עליה לאיים נהג

לבקרו. נוסעת היתד. ואז ילדיה,
 כי לסוזן אמרו סעד של מישפחתו בני

 ושעליה שהתרחש, מה בכל אשמה היא
 על שיקלו דברים רק בבית־המישפט לומר

 שנגזר אחרי מייד אך בעלה. של עונשו
 שכבר לסוזן, התברר בעלה, של דינו

 לכבלים, בחברה כפקידה לעבוד התחילה
עליה. חרב שעולמה
 וביתה, ילדיה ממנה שנלקחו אחרי

 אליהו, שלמה השוטר בבית סוזן מתגוררת
 אימו. שנפטרה אחרי חבר עם דירה ששכר
 לעזוב השוטר לה מרשה לא סמן, לדברי

 מכה הוא שגם טוענת היא הבית. פתח את
בעלה. שעשה כמו ממש בה,
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