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מריה של המצוייר
דני!' שלום

 מעשה עשתה
 בתחילת
 העיקרית

 ואחר־כך אבו־ג׳מא,
 עדותה עבורו. אופי

 למצות שלא השופטים את .״
הנאשם. עם הדין

הער בין המוזר סיפור־האהבה
הק והיוגוסלבית מרצועת־עזה בי

 חס־ כשנה. לפני התחיל טנטונת
בשם חבריו על-ידי המכונה דאן.

 נגדו !דוח,1<8וז היא
 נורתה -ואו8נודשנ

 והסר! עור נ נעו
לטבזוו להע? ׳כדי
 ואת מישפחתו את עזב ״דני,״
בא להתגורר ועבר וילדיו, אשתו

 חמת. במיפעל עובד הוא שם זור,
 עם התיידד דירה, לו שכר הוא

מש החל ואף במקום רבים אנשים
האזרחי. במישמר רת

 לישראל הגיעה 22ה־ בת מריה
מכאי גירושין אחרי מיוגוסלביה,

 בו להתחיל מקום חיפשה היא בים.
 דני. את ומצאה מחדש, חייה את

 בחברה פליטים שהיו האנשים, שני
 בחיק אחד אהבה מצאו היהודית,

יחדיו. מתגוררים והחלו רעותו

 נהג הגיע שנה כחצי לפני
 חיריה למיזבלת משאית־אשפה

ול במיזבלה, אותה לפרוק כדי
 לערימות מתחת גניחות שמע פתע

 גרוטאות כמה הסיר הוא האשפה.
 בלונדית, צעירה מתחתיהן וגילה
 נדקרה מריה בדם. מגואלת כולה

חל בכל דקירות־סכין וכמה בכמה
גופה. קי

מכתבי
אהבה

 לביודהחולים, אותה הביא נהג ך
 כאשר הייה. את הצילו ושם י י

 סיפרה המישטרה על-ידי נחקרה
 קופסות לחפש דני עם יצאה כי

ל צמחים בהן לשתול כדי ריקות
 במיז- שוטטו הם דירתם. קישוט

 כאשר העציצים, את ואספו בלה
 ודקר דני עליה התנפל לפתע
 או הסבר כל ללא בסכין, אותה

קודמת. מריבה
 הכל. הכחיש אך נעצר, חמדאן

 באותה היה לא כלל הוא לדבריו
בבית אלא המיזבלה, ליד שעה

ידי כמה בחברת המישמר־האזרחי,
ההלי תום עד נעצר חמדאן דים.
את לרצוח בנסיון ונאשם כים,

ידידתו.
 מריה השתחררה כאשר מייד

 סיב- כותבת החלה מבית-החולים,
את הביעה ובהם לדני, תבים

את ציירה היא אליו. אהבתה
 החולצה כיס כשעל דמותו,

ציי היא יחדיו. שמותיהם כתובים
 והטביעה בחץ, מפולח לב גם רה
המיכתבים. על שפתיה את

 מבית־החולים שוחררה כאשר
 בכלא. דני את לבקר ללכת רצתה

רשמית לתעודה זקוקה היתה היא

מריה של האהבה ציור
מריה!״ ״אני

ומריה דני
לאשפה מתחת גניחות

 ועשתה ולבקרו, לכלא להיכנס כדי
 דרכונה את לשחרר רבים מאמצים

 שם הוחזק הדרכון מבית־החולים.
 המגיע הכסף לתשלום כערבות

מריה. של אישפוזה עבור

חדש
 חשש אולי בלום, עמרם תובע, ?ץ

 מריה של אהבתה עקב פן י י
 ולא מעדותה בה תחזור היא לדני,
 עלילות את לבית־המישפט תספר

 את הפתיעה היא אולם המיזבלה.
 דוכן־העדים, על עלתה מריה כולם.

קו כל את סיפרה טובה וכאזרחית
 בה חזרה לא היא יום. אותו רות

וא חזרה בבית־המישפט גם מדבר.
 לדקירות מניע כל היה לא כי מרה

 מבינה אינה והיא עליה, שנחתו
היום. עד אותן

 ח את זיכה בית־הפישפט
 והרשיע נסיון־לרצח, מאשמת
 ואז חמורה. חבלה באשמת

 ז את שלנגר, אהרון הסניגור,
המפתיע.

 מריה, את והזמין חזר הוא
 חזרה מריה לעונש. דת־אופי

 1כ הפעם דוכן־העדים, על תה
 י רחמים המבקשת אוהבת,
 לשופטי! סיפרה היא אהובה.

 היא כי הכל, על לדני סלחה
 להי עומדים והם אותו, בת

 נון והיא מוסלמי שהוא מאחר
 ביש להתגורר החליטו ושניהם

 וביקש ברבנות תיק פתחו
התגייר.
 הקשוחים השופטים אפילו

 ה! האהבה. בפני לעמוד יכלו
 1 מאסר לשנתיים חמדאן את
 דף לפתוח לו לאפשר כדי

לא! מריה את ולשאת בחייו,
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