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מכפו־סבא הנערה
ה ת 1 מ את מצאה

נרצחה ביריה־האם
מאהבה על־ידי

1מנ חתאברח או
ושאת ינדה שיא

המביש? הסוד את

העוד

הפאתולוג, בלוד, ד״רקווינסי
 מנזצאי לפי כי העיד,

התאבדות. זו שהיתה יתכן לא הבדיקה,

 סודם את איתם הלוקחים אנשים ש 1ן
 סרשר סוהילה של סודה הקבר. אל

 לעולם התגלה והוא קברה, מתוך זועק
מותה. אחרי רק

 בספטמבר נמצאה סוהילה של גופתה
 ב־ סולימן נחום של בחדר־המיסות 1981

 בחולצת לבושה הצעירה, האשה כפר־סבא.
 ובחזה המיטה על שכבה ומכנסים, טריקו

 כתמי- המיידי. למותה שהביאה יריה, חור
 הגיעו ונתזי־דם הריצפה על פזורים היו דם
לתיקרה. עד

ה קטטה, אחרי כמו הפוך היה הסלון
 היו מאפרה שברי מפורקת, היתה טלוויזיה
הפוכים. היו וכסאות השטיח, על מפוזרים

 מאהבה שהיה נכה, תימני צעיר סולימן,
האחרו וחצי השנה במשך סוהילה של
 מגן- את הזעיק אשר הוא לחייה, נות

הרא גירסתו השכנים. ואת דויד־אדום
הי והבוכה המבוהל הצעיר של שונה

הת רעולי־פנים גברים שלושה כי תד.
 בתוך אותה ורצחו סוהילה על נפלו

הדירה.
 רב, זמן זו בגירסתו עמד לא נחום

 הנערה גופת ובו שאהמבולנס אחרי מייד
 מר בבכי התפרץ השיכון, את עזב

לתחנת־ נלקח הוא עשיתי!״ ״מה וצעק:

 חזר ושם החוקרים, על-ידי המישטרה
 מפעם שהשתנה סיפורו על הלילה במשך
לפעם.

״היא
התעצבנה״

* א ל ר ו פ  כדור ועל הצעירה שהוציאה אקדח * י על סוהילה, עם מריבה על סי
ה וגם סולימן גם אותה. והרג שנפלט

 והסיפור המיקרה, לפני עראק שתו נערה
 ב- ירה מן בפרטיו. מבולבל היה שמסר

 והיכן הרצח, אקדח היה מי של סוהילה,
 השאלות כל — הנערה נורתה בדיוק
 סולימן, מפי רבות לתשובות זכו האלה
 אלה מגירסות אחת אף על עמד לא אשר

רב. זמן
 ברצח, הנאשם שהעלה הגירסאות אחת

 האקדח וכי התאבדה, סוהילה כי היתה
 נערה בעצמה ירתה מדוע רכושה. היה
 הורים לה שהיו יפת־מראה, ,22 בת

 סולימן, נתן לכך ההסבר את גם י ואחים
סוהילה. של הנורא סודה את שגילה
 עם לישראל ועלתה בפרס נולדה היא

 למרות אחדות. שנים לפני מישפחתה
 בחורה סוהילה היתד. לא ונעוריה, יופיה

 וכדי נורא. סבל לה גרם משהו מאושרת.
 לשתות נוהגת היתה מיסוריה, להיחלץ
ובסמים. הרגעה בכדורי ולהשתמש לשכרה

 הלנה עורכודהדין במישפט, התובעת
ה את ארוכות כך על חקרה ביילין,
נאשם.

?״ לשתות נהגתם ״מדוע
מהמ לברוח תמיד חיפשה היא ״כי

ציאות.״
מציאותו״ ״מאיזו

 והאח בפרס, גרו כשהם אח, לה ״היה
 לכן יחסי־מין. איתה מקיים היה שלה
 מקיימת שהיתר, לפני שותה. היתה היא

מת או מעשנת או שותה היתה יחסי־מין
לפע כדורים... לוקחת או בסמים. עסקת

 מקופת־חולים כדורים לוקחת היתה מים
 טוענת והיתה אחת, במכה אותם ובולעת

 למות, רוצה שהיא לחיות! לה שנמאסר
בתקופה האלה... מהחיים לה טוב שיותר

 יחסי־מין איתה לקיים רוצה לא שאני
 אחיה. על לי סיפרה שהיא הסיפור בגלל

 מטריד שתמיד אלברט, בשם אח לה יש
פע הביתה. אלי בא גם היה הוא אותה.
אלי.״ בא מיים

הנא את שאל וינוגרד אליהו השופט
מקיימת היתד, שאיתו האח ״זהו : שם

 הזהרתי ואני האח. זה ״כן, ד יחסים
 אבל למישטרה. שאתקשר לו אמרתי אותו,

אמ היא התעצבנה. סוהילה ערב באותו
 תמיד היא ברגשות. לה משחק שאני דה

 הזה. הסיפור בגלל להתעצבן נוהגת היתד,
 שזה ידעתי לא אותה. להרגיע ניסיתי

מת היא בדרך־כלל כי כזה. למצב יגיע
דר היא אבל נרגעת. ואחר-כך עצבנת

 — אלי תתקרב ״אם ואמרה האקדח את כה
!״אירה
 שהיא ידעתי כי ממנה חששתי לא אני

 שהיא הציעה היא אבל זה. את תעשה לא
 אז ביחד. איתר,. אתאבד ושאני תתאבד

 אמרתי אליה, דיברתי אליה, התקרבתי
 איתר. לקיים גם לכל, מוכן שאני לה

 אבל האקדח. את לי שתיתן רק יחסים
 כאשר האקדח. את לי לתת הסכימה לא היא

 האקדח את העבירה היא אליה, התקרבתי
ליד. מיד

האק את לה להוציא התקשיתי קצת
 ניסיתי שתוי. קצת הייתי אני גם כי דח,

 לא במדוייק אני היד. את לד, למשוך
 היד את לה כשמשכתי היד, זה אם זוכר
 משכתי ואני ירתה שהיא או ירתה, היא

 :לי אמרה היא נפלה. היא אז לה...
 לא אתה פוחד! אתה גבר! לא ״אתה
!״איתי יחד להתאבד רוצה

 בעדותו: סולימן המשיר בהתרגשות
 לא אני עמדה. היא מייד. נפלה לא ״היא

 היא הירייה. את שמעתי קורה. מה הבנתי
 להעיר ניסיתי ונפלה. במקום הסתובבה

לקח נשמה. היא בשמה. לה קראתי אותה,
להס רציתי למטה. וירדתי האקדח את תי

 הקודמות התלונות בגלל האקדח את תיר
רצי תמות. שהיא חשבתי לא אני שלה.

 לסבו לא י1כ האקדח את להסתיר תי
 היא שלה, למעשה היה האקדח כי אותה.

 שלה. האח את שאהרוג בעבר ממני ביקשה
 לעשות מסוגל לא שאני לה אמרתי אבל
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 כדורים לקחת ניסתה אצלי שהתגוררה
לבית־חולים.״ הובהלה ופעמיים
השתלשלו סוד,ילה של מותה בערב
למי ונכנסתי עייף ״הייתי כך: הדברים

 כי האקדח, את איתה הביאה סוד,ילה טה.
 למיש- אותו להחזיר תוכנית לנו היתד,
התחילה והיא למיטה, נכנסתי אז טרה.

התובעת
הנערה את רצח כי

הא ביילין, הלנה
 המאהב, את שימה
אותו. לעזוב שרצתה

 רצז היא אלי. להצטרף רצתה להתפשט.
 אמרתי אני אבל יחסי-מין, לקיים תה

 נלך לא* בסוף אז זה, עם נתחיל שאם
להת התחילה היא אז האקדח. את למסור
 בה רוצה שאיני לי אמרה והיא עצבן,
אותה.״ ודוחה

 של האשמה רגש רבץ המאהב, לדברי
 אחיה עם יחסי-מין קיום על סוהילה
חשבה ״היא מצפונה! על תמיד הגדול


