
הלחדר שהובאה נערה ך■
 בילינ־ החולים בית של מיון י •

 של ברורים סימנים גילתה סון,
 היא שעות כמה בתוך הרעלה.

סכנה. מכלל יצאה
 17ה־ בת הצעירה האשד. אמינה,

 הרופאים מפני הסתירה לא מיסו,
 את לגמה היא להתאבד. שניסתה

 לא אך אקונומיקה, בקבוק של תוכנו
 קרר רצונה. את להשלים הצליחה

 כשעמדה אותה גילו בי־מישפחתה
ה את ומנעו לחייה קץ לשים
אסון.

רצי סיבות היו היפואית לנערה
ש דומה מעשה על לחזור ניות

 400כ־ לפני צעירה אשד. עשתה
 של אהובתו ג׳וליה, בוורונה, שנה

 השקם- מהטרגדיה האגדתי רומיאו
הנודעת. פירית

 מעט עוד
וכלה חתן

 ער- צעירה היא מיפו ך/וליה
 21ב־ להתחתן שעמדה ביה ^

צלאח — בחיר־ליבה עם באפריל

 על להוריה והודיעה לביתה, צאלח
לעשות. עומדת שהיא הגדול הצעד

 שיש השיבה, הכלה של אמה
 אמינה. של אביה עם תחילה לדבר

 ולא מהבית, רחוק היד, האב אך
 עת בכל הביתה לבוא היה יכול

 באחד בכלא. ישב הוא — שרצה
 של לאביה רשות ניתנה הימים
 כדי ביפו, בביתו לבקר אמינה

בתו. של בעתידה לדון
ה של ידו את לחץ יוסף, האב,

ב נוכח להיות הוזמן קאדי חתן,
 הצעירים ושני הכתובה, חתימת

 ובאושר. רבה בחמימות התנשקו
 וכלה, חתן עצמם את ראו כבר הם

 ימים רק דבר. לכל ואשד, גבר
 חיי- ובין ביניהם הפרידו מעטים

הנישואין.
 לבית־ חזר אמינה של אביה

 את לספור בוודאי והתחיל הכלא,
 הבאה, חופשה שיקבל עד הימים

בתו. בחתונת להשתתף כדי
 המישפחות שתי בין הקשרים

 אביו כחיל, מוחמד יציבים. נראו
 בעיה לפתור התבקש צאלח, של

 אחת בין שהתעוררה מישפחתית
הו־ ובעלה. אמינה של מאחיותיה

ה קרובת את לרצות בנסיון כחשוד נעצר הוא היא - הכל
המישבחות שתי בין נטוש והקרב עצמה להרעיל ניסתה

 חתמו חודשים שלושה לפני כחיל.
 והורי עבד־אל־האדי, יוסף אביה,
 כי נקבע שבו הסכם על החתן,

ב יתקיים שלהם הנישואין טקס
 400 בנוכחות בבת־ים, נפטון אולמי

מוזמנים.
 בעיצומן. היו לחגיגה ההכנות

 ומו־ )38( סהיילה — החתן הורי
הו — מיפו מונית נהג ),42( חמד
חו מילאו כבר ילדים, 10ל- רים

 ל־ השבוע סיפרו הם כך בותיהם.
 ומתנות זהב קנו הם הזה. העולם

בכ שנקבע כפי שקלים, ברבבות
תובה.
 הטקס, לפני ספורים ימים אך
 אמינה הורי בין שחור חתול עבר

 השבועות של המאורעות וצאלח.
 שיג־ של מחיצות הציבו האחרונים

 הכלה של מישפחותיהם בני בין אה
והחתן.

 כלתו- את הכיר 22,־ד בן צאלח
 היסס ולא ביפו, אמינה לעתיד
 כדי הוריו לבית אותה להביא
שלי. האשה תהיה זו :להם למסור
 לכבד שיש החליטה סהיילה האם

 עם ויחד בנה, של בחירתו את
 שאמינה קבעו הצעיר של אביו

החו בבית כמנקה לעבוד תפסיק
 לשלם והבטיחו תל־וזשונזר, לים

 נוהגת שהיתה הסכום את להוריה
לאמה. ולהביא ממשכורתה לחסוך

 צאלח ושל אמינה של אהבתם
את הזמינה הנערה בגלוי. פרחה

 בין לעצמו רכש שהוא למעמד דות
זו. במשימה הצליח יפו, ערביי

 וצא- אמינה בשקט. עברו הימים
 הזמן כל בילו זוג-יונים, כמו לח,

 עסוקים היו החתן של הוריו ביחד.
לחתונה. האחרונות בהכנות

הת כשבאידיליה התחילו הצרות
 חוקרי־המישטרה. ערבו

המישטרה התחילה מרם באמצע

 מישפחת מבני שניים אחרי לחפש
ו אמינה, של החתן צאלח, כחיל.
 בחשד נעצרו סאלם הצעיר אחיו

לרצח. נסיון של
 צא- את הביאו חוקרי-המישטרד,

 שלום, שופט לפני אחיו ואת לח
 את לרצוח ניסו שהשניים וטענו
 של דודה עבד־אל-האדי, חמים

ביתו ליד בידו נורה חמיס אמינה.

החתן ואם אבי
לשכוח מוכנים

אלמונים. שני על־ידי ביפו,
 ב־ המחוזי בית-המישפט שופט

 התבקש שטרוזמן, אורי תל-אביב,
 עד כחיל האחים שני את לעצור

 נגדם. המישפטים ההליכים תום
 את השופט לפני הציגה התביעה
:הבאה התמונה
שה רצתה לא אמינה של אמה
שדו חשד צאלח תתקיים. חתונה

באו הלשץ חמיס, אמינה, של דה
 בפיקוח נמצא שהוא קרוביה זני

 ל- מתאים אינו ולכן קצין־מיבחן,
מישפחה.

 את ״הרגו
״ בעלי \

 לבית באה צאלח של שאמו ך*
הח להסדרת אמינה׳ של אמה ״■

 — החוקרים לספר המשיכו — תונה
מס שאינה אמינה, של אמה אמרה
 בא לכן יתחתנו. שהצעירים כימה
 ואיים אמינה של לביתה צאלח

האם. על
 לביתו צאלח של אביו כשחזר

 את לבטל רוצה הכלה שאם ושמע
 של דודתה בית אל מיהר החתונה,

 את לשכנע שתעזור כדי הכלה,
דעתה. את לשנות הסרבנית האם

 להמתין שעליהם השיבה. המדד.
 יוסף יחזור כאשר במרס, 9ל־ עד

מביודהסוהר.

ה סיפרו — עצמו זמן באותו
 כחיל האחים שני נראו — שוטרים
וה יריד״ נשמעה בנשק, מחזיקים

 הביתה, עתה זה שחזר חמים, דוד
 ברח הפצוע חמים מהיריה. נפגע

מהמקום.
 מביתו לצאת מיהרה חמים אשת

לדב בעלי!״ את ״הרגו וצעקה:
 האחים] שני את ראתה היא ריה,

 לפניו] והתחננה צאלח, אל פנתה
 אמ כך צאלח, אותו! תהרוג אל

 והי* האקדח את אליה כיוון רה,
התעלפה.

 הפרק׳ נציג טען עדי-ראיה, יש
 שראו חן, ספיר עורך־הדין ליטות,

 באים וסאלם צאלח האחים את
ויורים. מתקרבים

הו: שצאלח טוענת, אחת עדה
שירה. זה

 של: אומרת, חמים של אשתו
 ראתו אך קרה, בדיוק מה ראתה

נשק. היה האחים שלשני
 ל; השבוע שכל אמר, צאלח

סאלם. אחיו את ראה
 הי שאכן צאלח סיפר לחוקריו

 נור שבו במקום היום באותו
 כשעתיי זה היה אך חמים, הדוד
 חמי של ביתו מול כי לכן, קודם

 לצו מכוניתו היתד. שבו מוסך, יש
תיקון. רך

 ציי; — נכונה שטענתו הוכח
 השו לא הם אך חוקרי־המישטרה,

7 בטנזוד (המשך


