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לא למישטוה שנמסרה האשה העלמות
על הדם נחמי התגלו נאשר למחות, ס ד

הגותה את וגלתה בפעולה יהמישטדה
 שגילתה ובוהו בתוהו סדר להשליט טרחה

בחדר.
 מנסה כיתמי־הדם,״ את כשראיתי ״רק
״הת המחריד, הזיכרון את לשחזר שלמה
 שלמה בסדר.״ לא שמשהו לחשוד חלתי

 כל את מייד שאספה לתחנת־המישטרה רץ
הזכו־ שיברי ואת בדם המוכתמים המצעים

 נמצאה שנרצחה, אחרי ימים חמישה כית. •
 קבורה עובר־אורח, על־ידי שער יונה

 גופה כשפלג בעלה, של הבוטנים במטע
עירום. התחתון
 שלמה נעצר הגופה נתגלתה שבו ברגע

אבו־ חאלד הערבי הפועל נעצר עימו ויחד
שנים. 9 כבר שער אצל עובד חאלד רביע.

 על היה שהרצח חשד קיים עירומה נמצאה
 מוכן היה לא אבדרביע אולם מיני, רקע

באונס. להודות

 חיים לא
ת לא מוו

אש מות על לשיבעה האחרץ ף*יום
 להנגולס שלמה סיפר אחיו, בבית ■
 לחץ. תחת לחיות יכול לא ״אני :הזה

 מוות. ולא חיים לא הוא הנוכחי מצבי
 האנשים לאחד נחשבתי עובד, איש הייתי

 וראש זמן לי אין עכשיו בכפר. החזקים
שאשתי מאז. אחרים. דברים על למחשבות
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למחות. הנרצחת בת ניסתה שאותם דס, בכתמי מכוסה עדיין המזרון רוצחה, עם קה

 עת יום, מדי לביתו להחזירו נהג שלמה
 ביקש הפעם אולם במשק, עבודתו סיים
ה בקומה ולגור במושב להישאר ממנו
 המשק על שישמור ״כדי הבית, של שניה

במילואים.״ כשאני המישפחה, ועל
 בנו. כאל אבו־רביע אל התייחס שער

 שיבצע עליו וסמך מלא אימון בו נתן הוא
 אולם ביותר, הטובה בצורה עבודתו את

הפתיע. אבו־רביע
 ימים תישעה במשך עצור היה שלמה

 ניסו החוקרים כפר־סבא. מישטרת בתחנת
 הוא אולם אשתו, ברצח להודות לשכנעו
הת ״לא מפשע. חף שהוא לטעון המשיך

 את שלמה מתאר באלימות,״ אלי ייחסו
 גם ״אולם בחייו, הנוראים השבועות אחד

לי.״ האמינו לא

מאבק_____
בחדר־השינה

 במושב החי טוביה, שלמה, של חיו ^
•  עורך־הדין של לעזרתו פנה הוא, גם י
 את להשתיק ניסה לא ליבאי ליבאי. דויד

 !״מפשע חף ״אני :זעק כשזה לקוחו
 ולעולם אותה אהבתי המריבות כל למרות

 של מכריו כל !״זאת עושה הייתי לא
 לא ״שלמה להגנתו. בלהט טענו שלמד.

אמרו. הם בזבוב,״ יפגע
 נבדק שלמה זמן. היה לחוקרים אולם
 אמת, דובר הוא בי שהוכיחה אמת במכונת

 שוחרר שלמה די. היה לא בכך גם אולם
 אבו־רביע חאלד כשהודה רק מבית־המעצר

 את שיחזר אף אבו־רביע שער. יונה ברצח
מניעיו. את להסביר וניסה הרצח

 באורח שער יונה נעלמה שבו ביום
 הבנק מן הוציאה היא מביתה, מסתורי

 כך על ששמע טען חאלד שקל. אלף 11
 אותו תפסה יונה הכסף. את לגנוב וניסה
 מאבק כדי תוך בארנקה. שחיטט בעת
 יונה אולם אותה, לחנוק אבו־רביע ניסה

 המאבק במהלך עמו. נאבקה בריאת־הגוף
 בדופן הוטח יונה של וראשה הראי נופץ

שהגופה העובדה לאור מיטתה. של הברזל

 למרות כלום. לעשות חשק לי אין הלכה
חזק. אוהבים היינו איתה, רב שהייתי

 אצל היתד. היא במילואים, ״כשהייתי
 בינינו. בסדר שהכל לה ואמרה אחותה

 הסתדרו היחסים האחרונה בתקופה שדווקא
 ה־ לי עוזרת עכשיו בסדר. יהיה ושהכל

 שיטפלו פועלים שלושה לקחנו מישפחה.
ש לי הבטיחה הסוציאלית והעזרה במשק
מטפלת. אקבל

 הם לאט־לאט. הכל סיפרתי ״לילדים
 מעכלים לא אבל טוב, הדבר את קיבלו

תמיד, עצמאיים היו הילדים עדיין. זה את

 שער יונה הנרצחת,בעבודה
 בבית־האריזה עבדה

 חודש עד שער־אפרייס, למושב הסמוך
במשק. עבד שלמה האחרון, מאי

השטח. את מחדש הפועלים עיבדו הגופה סילוק אחרי גופתה. את שכיסו הענפים מבין

 של .חתונתם תמונתבחתונה
שהיתה שער, בני־הזוג

מהקיר. הוסרה שלהם, השינה בחדר תלויה

 כשאני פעמים. הרבה מהבית נעדרה היא כי
 בלי.רשות הולכת היתה היא בבית הייתי

מיום. ליותר גם
 פועלת לי היתד. קשה. אשד, היתד. ״יונה
 האיזור בכל מילים עליה זרקה יונה ערביה,

 שיהיה כדי בינינו. משהו שיש כאילו
 שמצאו לפני יום אותה. פיטרתי שלום־בית

 עם הזה, בבית פה, ישבתי הגופה את
ולש לאכול לו הביאה שלי האמא חאלד.
 כל ורגוע שליו היה הזה והממזר תות,
שקרה. במד, יד לו אין כאילו הזמן,

גם שהיה בטוח ואני הגופה את ״ראיתי

 אף־פעם חאלד את הכניסה לא יונה אונס.
 ולא בו חשדתי לא מעולם אני הביתה•
 כזה. דבר לקרות שיכול לעצמי תיארתי

בעי האדמות, את הזנחנו שבועיים במשך
 הכל שלי. הפרנסה וזו עונה, של צומה

 שצריך, כמו מטופל לא דבר שום מוזנח,
 השימחה את איבדתי אני — אני אבל

קודם.״ כמו יהיה לא דבר שום בחיים.

 המישפחה
איימת מ

 הטיפול את עצמו על שלקח חיו, ^
■  וילדיו שלמה כי אומר ההמום בשלמה י

מרגי הם עוד כל בביתו להישאר יכולים
 יצא ששלמה כדאי אולם בכך, צורך שים
 בעיה לו תהיה אחרת כי מהדאגות, מהר
 מבחינה הן עצמו את לשקם כשינסה קשה

המישפחה. פרנסת מבחינת הן נפשית,
 פעם אף היתד, לא במישפחד, ״אצלנו

 וממשיך מהרהוריו שלמה מתעורר בעייה,״
 ילדים, עשרה ״אנחנו רב, מכאב לספר
 מריבות כולם. אצל בסדר תמיד היה והכל

 לסוף מובילות תמיד לא ואשתו בעל בין
שכזה.״ אכזרי

 בני כי לכפר שמועות הגיעו בינתיים
 לסלוח מוכנים לא יונה של מישפחתה

 טד שהמישטרה למרות בעיניהם, לשלמה.
ההל ביום האשם. הוא שלמה אחרת, ענת
 כי למישטרה יונה של הוריה הודיעו וויה

 הוא ״אם שלמה. את ישחררו שלא מוטב
 איימו, הם בו,״ נפגע אנחנו ללוויה, יבוא

שוחרר. לא אכן ושלמה
 הוריה, במושב נמצא יונה של קיברה

 של בני-מישפחתו לדברי אליכין. מושב
 אנשים הים יונה של מישפחתה בני שלמה,

 לא זאת למרות אולם מאוד, פרימיטיביים
האשמותי על בשתיקה לעבור שלמה מוכן
 לשקם ובנסיון הפרטי בכאבו לו די הם.
 במישטרה להתלונן מתכוון הוא עצמו. את
 עוז יאזור שבו ברגע אלה, האשמות על

 היומיומיים, החיים מול בשנית להתייצב
 הכאב ומול התמידי המחיה מאבק מול

ליבו. ואת ביתו את הממלאים והחלל
■ זכרוני טיכי
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