
באווי חשים ילדים, של כדרכם אך
והנרגשת. הדרוכה רה

מתגו הסמוכים לבתים בכניסה
 ישובות חלקן עקרות־בית. דדות

במע עומדות חלקן המיפתן, על
 ד וגרעינים בוטנים מפצחות גל,

 ה־ האירוע על בהתרגשות מדברות
 במקום החולף. השבוע של דראמאטי
 השבוע אירע הזה והנדח המנומנם

 חסדי אילנה מהסרטים.״ .סיפור
הסוף. עד עצמה עם הלכה

 ידיעה הופיעה היומית בעיתונות
 נכזבת .צעירה ולאקונית: יבשה
 במאבק ונהרגה נשוי בגבר ירתה

מ 24 בת חמדי, אילנה שוטר. עם
 כדי אקדח מאחיה גנבה אופקים,

אכז לה שגרם רומנטי קשר לסיים
 נמלטה ידידה, את שפצעה אחרי בה.

 ניסו ושוטרים וברגל, באוטובוס
 את להסיר לשכנעה שעות במשך

לראשה.״ שכוון האקדח, ה עלילה זוהי אופקים לתושבי י
 שישי יום בכל סרט. מתוד לקוחה

 ב־ מילודראמאתי, בסרט צופים הם
 מתאהבים שם גם ערבי. דרך־כלל
מ יורים, נפרדים, בוכים, נואשות,
בת תלוי יחד, בורחים או תאבדים

סריט.
גבו היא חמדי אילנה באופקים

 מפני רק לא סרט. של ראשית רה
הדרא בסוף בחייה משלמת שהיא

 איך ויודעת אקדח גונבת היא מה.
לבדה מסיעה היא בו, להשתמש

 אותה להסיע שנהג אוטובוס, נהג
 עבדה. שבו הפעוטון אל יום מדי

 מסביר שלנו,״ לידיד הפד .הוא
 ,אשתי ספורים. במישפטים בעלה
או לוקח שהיה והוא, נוחות, אהבה

 לה העניק לעבודה, בוקר כל תה
 הביתה אותו הביאה היא מיוחד. יחס
 ביננו. גם הקשרים התהדקו וכד

 אשתו עם בסיכסוכים שהיה משום
 אילנה היתד. ממנה, בנפרד וחי

 מסויים בשלב שלו. המערבי הכותל
 לרגע אך בעיניי, חן מצא לא זה
בי משהו שיש דעתי על עלה לא

ניהם.״
חז גוף, גדולת אשד. היתד. אילנה

 היתר. היא פיסית. גם מאוד, קה
הצלי הנמרצת הצעירה חיל. אשת

 נחשבה היא שעשתה. מה בכל חה
 שמישפחתה יוצאת־דופן, לתופעה

 אליה. להתייחס כיצד ידעה לא
מ אמביציוזית,״ מאוד היתה ,היא
 מדי ,יותר הבכור, האח עליה עיד

 הוא זה מישפט על אמביציוזית.״
פעמים. כמה חוזר

או העריץ כי באחיה, בו, ניכר
 של עבודה לעשות ידעה ״היא תה.

 היא שלה הקטן הבית את גבר.
 עשתה היא כשהכל לארמון, הפכה
 וצבע. טיח שפריץ, :ידיה במו לבד,
מס תקעה מירצפות, החליפה היא

 ממש היתה קרשים. וניסרה מרים
 דבר כזה פוגשים לא חזקה. אשד.

פירקה היא באיטליז אצלי יום. כל

ומ מבעלה, שתתגרש עליה לחץ
 היא מאשתו, בנפרד חי שהוא אחר

אחו עדנה מספרת לו,״ האמינה
תה.

 למיל־ אילנה של בעלה כשגויים
 מאהבה עם בילתה בלבנון, חמה
 היה לא בגין ״אם הזמן. רוב את

 טוען קורה,״ היה לא זה בשילטון,
 מן חיים ״כשחזר במרירות. אחיה

אש הפתעה. לו ציפתה המילחמה,
ביהו מאוהבת שהיא לו הודיעה תו

להתגרש. רוצה ושהיא חברו, דה,
להח אותה הביא שיחזקאל ״עד

 לה ובילבל לה הציק הוא זו. לטה
 מוכנה היתד. שכבר ברגע המוח. את

 הוא פיתאום הכל, בשבילו לעזוב
אותה.״ לקבל מוכן היה לא

 שאילנה לספר, יודעים השכנים
 היה לא שבעלה ממאהבה, הרתה
חזרה. אותה לקבל מוכן

 ונבגדת. נואשת הרגישה אילנה
ו מכאן קירחת עצמה מצאה היא

ששי בגבר לנקום והחליטה מכאן,
הגי למיקרה, קודם שבוע בה. טה
 אשקלון. במשטרת תלונה נגדו שה
מ קוריוז כאל אליה התייחסו שם

 אהרוג אני :לו הודיעה לכן שעשע,
אותך.

ש והתלונן למישטרה הלך ״הוא
 עצרו אז חייו, על מאיימת היא

 מייד התלונן כשהוא מעניין, אותה.
 לא התלוננה, כשהיא אותה. עצרו

שימשון. מתמרמר אליה,״ התייחסו
 יהודה כמלגזן. והוא בפטומות כמטפלת עבדה היא באושר. בעלה עס

ליחסיהם. בקשר חשד כל התעורר לא ולכן בדירתם, בן־בית היה

 עדיה צעק אותה להוגיע ובמקום - לוקחה צמוד נשהאקדח עמדה היא
להינלט לנדור שגרמה לפאניקה אותה והכניס קצין־המישטוה .

הטובע הדיונות אל גדול אוטובוס
ו מטופחת עומדת היא ושם ניות,
 במספרה היתד. קודם ערב — יפה
 מול רקתה, אל מכוון כשאקדח —

וכשא ושוטרים, קצינים ארבעים
להרפות. אותה משדל שימשון היה

 ז קרה מה אילנה לה: אומר ״אני
ענתה.״ היא החיים,׳ את לי ׳הרסו

לא, מלודראמאתיז מסרט סצינה
מהחיים. סיפור הפעם

אחד. אשכנזי אפילו אין אופקים.
דדו, שכונת גיבורי-ישראל, שכונת
יאיר, שכונת נתניהו, יוני שכונת

 הירד שמות — בן־גוריון ושכונת
 במקום אשכנזיים, גבורים של איים ^

 מארד פרס, ביוצאי כולו המאוכלס
וכורדיסתאן. תוניסיה קו,

החמישים. בשנות לשם נזרקו הם
 נוספו מאז עמידר. של בתים קיבלו

 איש כל בנייה. תוססות לבתים
עליו. הטובה הדמיון כיד הוסיף

 הוא במרכז. נמצא ביודהכנסת
 ומסדר־היום ההווי מן מרכזי חלק
תושבי־המקום. של

 על ושילמה חטאה, חמדי אילנה
 אשת- ,24ה־ בת אילנה בחייה. כך

הו ישראלי, מישפחת נאפה. איש,
 כמישסחה באופקים מוכרת ריה,

ייעשה. שבל מעשה זהו טובה.
 והמיטה כבודה, את חיללה אילנה _

 היא ובעלה. מישפחתה על בושה
 אך בתאונה, בטעות, נהרגה אמנם

 מעשיה על משלמת היתה כך או כד >
בנידוי לפחות אז בחייה, לא אם — !
מוחלט. [
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 מדי יותר
אמביציוזית

 שנישאו חמדי, וחיים ילנה
■ חש כך חיו שנים, שלוש לפני י

 עבדה אילנה בהרמוניה. כולם בו
 כ־ וחיים לילדים, במעון כמטפלת

סמוך. קיבוץ של במיפעל מלגזן
 מעיד נהדר,״ חיו ובעלה ״היא
 יפה בית — הכל להם ״היה אחיה.

ב לכאן באו הם שצריך. מה וכל
 גמור, בסדר נראה והכל שבתות,

 איזה מבין לא אני שצריך. כמו
ה את לה הרם הוא בה. נכנס שד

 לא מכלום. ידענו לא אנחנו חיים.
ש נכץ קורה. מד. לעצמנו תיארנו
 אותם, לבקר הרמה בא יחזקאל

מלה.״ של חבר היה הוא אבל
 את האילנה הכיר כשנד. לפני
היד. הוא .26ה- בן יחזקאל יהודה

ב לבד, קפוא, בשר קילו עשרה
 זהב. בחורה היתד. היא שלה. ידיים
ו בכו הילדים נהדרת! גננת איזו
ש כששמעו הלילה כל ישנו לא

איננה.״ היא
 מספרת הכל,״ לעשות ידעה ״היא

ג היתד. ״היא גיסתה. ישראלי, שלי
 לכלכלת־בית, מורה מעולה, ננת

 לה עשתה היא בית איזה ספרית.
 שהיא דבר אין יפה! גינה ואיזו

נמ היתד. תמיד לעשות. יכלה לא
 חיים. שימחת מלאת תוססת, רצת,

ל לרקוד, אהבה מעולה, שחיינית
הר צוחקת היתה לבלות. השתזף,

 אמיתית אשד. חום. ושפעה בה
״ ומיוחדת.״

 השיגה,״ היא שרצתה, מד. ״כל
 שרצתה דבר היה ״לא בעלה. מסכם

 היתה שלא דבר אין השיגה. ולא
לעשות.״ יכולה

 יהודה את רצתה חמדי אילנה
השיגה. לא אותו דווקא אד יחזקאל,
הבט מיני כל לה הבטיח ״הוא

ש מפואר, בית לה שיקנה חות:
 הרבה לד. קונה היה איתה. יתחתן

לנ אותה שלימד הוא זה מתנות.
הוא אקדח. ולהפעיל באוטובוס הוג

 היתר. שאחותו מכחיש גם הוא
 באשקלון המעצר ״בבית בהריון.

ש ואמרה השוטרים על עבדה היא
 אותה שלחו הם ואז בהריון. היא

 בבאר־שבע. ׳סורוקת לבית־חולים
ב כי אותה, שיחררו הרופאים שם
 לאחיה נכון.״ לא שזה ומצאו דקו

 התרחש לא שדבר להדגיש חשוב
 שהוא לי, סיפרה ״היא ביניהם.

 ׳הוא לי: אמרה היא עליה. צחק
ה כבוד את הרם אך בי. נגע לא

שלנו.״ משפחה

אחד כדור

בעל הוא ישראלי י*ץימשון
מ באופקים. משגשג איטליז ״יי
 כספים מחזיק הוא שלפעמים אחר

לדב נזקק, הוא גדולים בסכומים
מ מונח היה ״האקדח לאקדח. ריו

 מסתובב כשאני רק למיזרון. תחת
 לוקח אני עלי, מזומנים הרבה עם

האקדח.״ את איתי
 אילנה היתה המיקרה לפני ״יום
א־ את הרחיקה היא בבית. אצלנו

אילנה, של הבכור אחיה ישראלי, לשמשוןמדגים האח
 ניתן לדעתו, המישטרה. כלפי רבות טענות

 התנפל כיצד מדגים הוא בצילום אחותו. של מותה את למנוע היה
למותה. שגרס הכדור נפלט ידו/ את לתפוס ובניסיון אחותו, על השוטר

 למחרת שלנו. מחדר־השינה חותי
ו המיטה, על מים במיקרה נשפכו

ראי ואז המיזרון, את הפכנו אנו
 כל את הפכתי איננו. שהאקדח תי

העלי ולא הורי. בית כל את הבית,
אותו. לקחה שאילנה דעתי על תי

 אחד בכדור טעון היה ״האקדח
 אומרת, זאת ,4 על ומנית בלבד

 ולא פעמים שלוש ללחוץ שאפשר
ה יהודה, של האקדח כלום. קורה
ב שנה חצי אצלה היה שלה, חבר
 בזה, אותה לקנות ניסה הוא בית.
אותו.״ להפעיל אותה לימד וגם

 נפתרה - היום, בצהרי למחרת,
 שימשון האבוד. האקדח תעלומת

 שהסיעה המישטרה, ידי על הוזעק
 החולות, בין שם הדיונות. אל אותו
באקד אוחזת אחותו את מצא הוא
 בתחילה לרקתה. מכוון כשהוא חו,

 שהאקדח השוטרים את האח הרגיע
 רק היה שבאקדח מניית טעון, לא

 במאהבה. ירתה ואותו אחד, כדור
 כבר ששמעו טענו השוטרים .אולם
 לפעול ניסו נזהרו, לכן יריות. שתי

 מכלי-הג- שתרפה בדרכי־שיכנוע
שק.
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חושד*״ כבי
 מחדלים היו האח טענת ^
 לא בפרשה. בטיפול חמורים *
 אי־נוב־ כמו טכניים, מחדלים רק

 אלא פסיכולוג, של במקום חות
המצב. של מוחלט חוסר־הבנה

מאחו עמד הנגב מרחב ״מפקד
ני בפרסית. איתר. דיברתי אני רי.

 שהיא בשפה אותה לשכנע סיתי
׳ע :לי צועק והוא לה. הכי־ברורה

 כלום מבין לא הוא !׳בבקשה ברית
בפסיכולוגיה.

ש שתרגע, בשקט, לה ״אמרתי
 אותת אוציא שאני כלום, יקרה לא

 מאחור המישטרה ומפקד מהמעצר,
 כבר, חושד ׳נו מרפה: ולא לוחץ

ל רוצים אנחנו האקדח. את תניחי
 האקדח!׳ את תניחי הביתה, לכת
 מחכה אשתו נד, כל לו בער סה
 בן- על לוחץ אתה איד ז בבית לו

 כזה מצב ז כזה במצב שנמצא אדם
 ושקולה, רגועה בצורה לנהל צריך
 להיפך, איומים. ובלי לחצים בלי

בנחת. לדבר
נה לא שהבחור אותה ״הרגעתי

ש רק כלום, לה יקרה ושלא רג
רג באותם והוא, האקדח. את תניח

מפ נוראי, בפחד כשהבחורה עים
 סעיפי-האישום כל את באוזניה רט

 לרצח, נסיון כמו בהם, שתואשם
 בלי בנשק שימוש אוטובוס, גניבת
 הודיע הוא האקדח. וגניבת רשיון

 האקדח את תוריד לא שאם לה,
 זה את שנים. 15 לפחות תחטוף היא

 במצב כשהוא אדם לבן לומר צריך
 אותה, תעצור או־קי, לחץ? של

ש לזה אותה תביא כל קודם אבל
מהיד.״ הנשק את תוריד

 ״איגוד
יקר״ זמן

 טענה לעיתונות תודעה ך
או לשדל ״ניסינו :המישטרה

 5כ־ עברנו כך נועם. בדרכי תה
תמי שעתיים במשך קילומטרים

פסי למקום הוזעקו בינתיים מות•
 שניסו ובני־מישפחתה, כולוגים

 לרדת החל החושך ליבה. על לדבר
קשים.״ היו הקרקע ותנאי
 3 ״בשעה :שימשון מגיב כך על
 דימדומים. אין עוד הצהריים אחרי

 אם וגם אותי. סינוורה ממש השמש
 בזמן ז מה אז — דימדומים יש

 נשאל המישטרה, מתחנת שנסענו
 צורך יש עם בקשר המרחב מפקד

 כך שלא. ענה הוא בפסיכולוג.
 היה לא טוענים, שהם מה שלמרות

נל כשהיא רק אלא פסיכולוג, שם
לבית־החולים. קחה

 אפשר איד מביו לא גט ״אני
אפ בקושי בחולות. ק״מ 5 ללכת

מט מאות כמה שם להתקדם שר
רים.

נ רק היא הכדור, כשנפלט ״גם
או להציל עוד היה אפשר פצעה.

 את להביא אמר המרחב מפקד תה.
 עם קשר היה לא אך ההליקופטר,

ה את לחפש ג׳יפ נשלח המסוק.
 הביאו יקר. זמן אבד בינתיים מסוק.

 אמר: ומישהו ראשונה עזרה תיק
 ניגשו שוב השני.׳ התיק זה ׳לא,

מטר. 100 של במרחק לאמבולנס,
 לבית־החולים נלקחה היא ״בסוף

 להיכנס. לי נתנו לא באמבולנס.
 לא בניידת בניידת. לנסוע לי אמרו

 בכניסה מתה היא אותי. לקחת רצו
 אפשר מסוק, היה אם לבאר־שבע.

אותה. להציל עוד היה
 כמו עצמו, את הרגה לא ״היא

הר מישטרהה ענת.טו שהמישטרה
■מיימון שדש אותה.״ גה :
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