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 היה בני־הזוג את שהשיא רב *
 שביט, גיסים החתן, מופתע. 1

 לטקס־ הופיעו עג׳מי, יפי הכלה,
 לבושים היו הם לברם. ;כלולות

 היו הכלה של וידיה פניה ג׳ינס,
חבורות. ןכוסים

 את גם לרצוח איימו בני־המישפחה
החתן.

 בני־הזוג, הסתתרו החתונה ערב
 גוללו וכדין, כדת שנישאו אחרי ומייד

 פרשת את הזה העול□ לפני השניים
היכרותם.

מכה. הוא זהבה, שלי, אמא את גם
 פעם מהבית. פעם אף יוצאת לא היא
 צריכים שהיו עד אותה היכה הוא

 בבית- שבועות שלושה אותה לאשפז
 במישטרה, אז התלוננתי אני חולים.

נחקר. לא אפילו הוא אבל
 לשרת לי נתנו לצבא, כשהתגייסתי

 ככוח־ בתל־אביב הדסה בבית־חולים
עזר.

 מאשתי שהתגרשתי אחרי ניסים:
 להתחתן. החלטנו ואני יפה הראשונה,

 עלול שלה אבא מה שידענו אחרי
 שאנחנו יידע הוא אם לה לעשות

 ברבנות להירשם החלטנו מתחתנים,
 יידע שאף־אחד בלי ולהתחתן בחשאי,

מוזמנים. ובלי
 9ל־ התאריך את לנו קבעו הרבנים

לחודש.
 אליי שלחה הרבנות במיקרה יפה:

 פתח שלי אבא החופה. על פתק הביתה
המיכתב. את

ראשון. ביום היה זה

 תפס הוא מצבא, הביתה כשבאתי
 באותו אותי חיפש שהוא לי ואמר אותי

 אותי, מצא ולא בבית־החולים הבוקר
 תופס היה הוא אם כי שלי המזל ושזה
 וקובר אותי לוקח היה הוא שם, אותי
 זה כל אותי. להעלים כדי בחולות אותי
ניסים. עם מתחתנת שאני מפני
 המי־ כל לחדר. אותי הכניס הוא אז

 הוא שם. היו והאחיות, האחים שפחה,
 תפס הוא מישפחה. קרובי אפילו הזמין
 לאחור, חיך את ליח כופף אותי,

ה כל את בכוח לי גזז ובמיספריים
שבראש. שערות
 לא ואני שלי, הגב על ישב הוא
 לגזור לו להפריע או לזוז יכולה הייתי

השערות. את לי
 הגוף, ובכל בפנים אותי היכה הוא

בי. ובעט

הדודה

 שמרה שלי, דודה שהיא אישתו,
 אף עם אתקשר ושלא אברח שלא עליי
 עד כי — הצבא עם לא אפילו אחד,

חיילת. עדיין הייתי אני הנישואין
 כל לישון. יכולתי ולא אכלתי לא

ואליום. כדורי בלעתי הזמן
מה לקפוץ. חשבתי למות, רציתי

למטה. השלישית קומה
 בשירותים, היתה כשהדודה למחרת,

 שלי לקצינה וטילפנתי לטלפון רצתי
הכל. לה וסיפרתי

 לעבודה הלכתי שני ביום ניסים:
לי: אמרו חברים בשוק־הכרמל. שלי

שמרהס

עליה והתנפל זו בויוה אותה תפס אביה
[|ייי

 לכתוב לי נתן הוא חר־כך̂ 
רציתי, לא אני בכתב־ידי. מיכתב

 ואיים אותי להכות המשיך הוא אבל
ובעיניים. בפנים אותי לדקור
לסרב. יכולתי לא אבל בכיתי, אני
 שאני לכתוב אותי הכריח הוא
 ממנו, פחדתי כי ניסים עם יצאתי

 איתו אצא לא שאם עליי איים ושניסים
* איתו ואתחתן אותי. יהרוג הוא -

 משלושה דרש הוא אחר־כך
 קרובת־מישפחה ומעוד שלי מהאחים

 שכתבתי מה ראו שהם לחתום
 אותי ושלח מרצוני, זה את ושכתבתי

אותי. שיכלא דויד, מחולון, שלי לדוד
 הביתה אליי באו ערב באותו נסים:

 רצו הם בני־מישפחה. ועוד יפה של אח
אותי. להרוג

 ניסו הם משהו. שקרה הבנתי מייד
 רצתי שלי. הבת ואת אותי לדקור

המיקרה. על והודעתי למישטרה
 שאביה לי ונודע יפה את חיפשתי

 השערות את לה גזר אותה, היכה
אותה. והעלים

ניי שלחו במישטרה. הכל סיפרתי
 קוק הרב לרחוב הביתה, אליהם דת

 הדלת, את פתח שלה אבא בתל־אביב.
 ולא דבר, משום יודע לא שהבוא אמר
בבית. אצלו מכות שום היו

 אליו אותי לקח דויד הדוד יפה:
 מטר מאתיים גר הוא לחולון. הביתה,

מהמישטרה.

עגימי משה האב
המישפחהד כל את מכה ״הוא

 מחפש ביד סכין עם מישהו ״תברח.
אותך".

 יפה. של אחיה היה זה
 לה לספר יפה של לקצינה הלכתי

 התקשרה הזמן באותו ובדיוק קורה, מה
איתה. ודיברה אליה

 נמצאת. היא איפה לנו נודע ככה
 לחולון. אליי באה הקצינה יפה:

 ראתה הסיפור, כל את שמעה כשהיא
 היא — אני מצב ובאיזה נראית אני איך

 להתלוננן רוצה אני אם שאלה
 רוצה שאני לה אמרתי במישטרה.

 הבטיחה היא כלואה. אני אך לברוח.
לי. לעזור

כש שלי. אבא בא הלכה, כשהיא
 התרגז הוא מהצבא, אצלי שהיו שמע
 לו אמרתי להם. אמרתי מה ושאל

 ואז לי, עשה שהוא מה להם שסיפרתי
 שהלכת להגיד צריכה ״היית אמר: הוא

 על בדרך ונפלת במיספרה, להסתפר
אבן•״

 כשהם לחדר נכנסו בני־הזוג
 ביקשו הם בחשדנות. סביבם ביטים

 שהטקס אחרי מייד להזדרז. הרב
 כל מהמקום, נמלטו הם הסתיים, קצר

 רודף שמישהו כאילו אחרת. בדרך חד
חריהם.

 גס ,מכהס
אמא״ את

 ביום שנערך החפוז, החופה /♦קם
 של שיאו היה שעבר, ■והחמישי

 וניסים. יפה על שעבר דרמאתי ובוע
 נודע,למשה שבוע באותו הראשון יום

 ,2 ו בת חיילת יפה, של אביה ג׳מי,
 שביט, לניסים להינשא עומדת היא
 ,40ה־ בן הכרמל, בשוק שכיר צב

ילדים. לשלושה ואב ■וש
 גרושת של דודה הוא האב עג׳מי

ביט.
 כלל, לו נראה לא שהזיווג האב,

 שיערה את גזז בתו, את נמרצות יכה
 ימים שלושה במשך אותה כלא וף

 עד בחולון, מישפחה קרוב דירת
להימלט. והצליחה
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נישאו: עתה שזה בני־הזוג סיפרו
 כבר ניסים את מכירה אני יפה:

 הביתה. אלינו בא היה הוא שנים. הרבה
קישרי־מישפחה. אבי ובין בינו היו כי

 שנים שלוש לפני לצאת התחלנו
 ונסעה אותו עזבה כבר שאשתו אחרי

 שהתחלתי אחרי גם לארצות־הברית.
 רק מתראים היינו ניסים עם לצאת

 על ידע לא שלי אבא במוצאי־שבתות.
ידעו. כן שלי ואחיות אחים זה.

 אבא שלי? לאבא סיפרתי לא למה
 מסכים היה לא והוא אלים, איש הוא

ושנתחתן. ניסים עם שאצא
 אותי הוציא שלי אבא צעיר גיל מאז

 לעבודה אותי ושלח מבית־הספר בכוח
 בשוק־הכרמל. לו שהיתה במיסעדה

לפיתות. דוכן שם לו יש היום

 הוא משכורת. בלי אצלו עבדתי
אותי. מכה היה תמיד

 במוצאי־ הביתה לבוא אחרתי פעם
 אותי היכה והוא — דקות חמש שבת
ברציפות. שעות ארבע זה בגלל

 וארבעה בנות שמונה בבית אנחנו
 היום גם כולם. אות מכה היה הוא אחים.

- בפניה והינה שערותיה אתאותם. מכה הוא


