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 יכול היה הוא ניתוח. עוד לעבור ועליו ^
 ללב. קרוב כל־כך היה זה למות, י

 אנחנו כי במישטרה שוב התלוננו
 לא דבר שום אבל במזרחי, חושדים

מיוחד, חקירה צוות אמנם הקימו קרה,
 יצא והוא ימים לשבעה מזרחי את עצרו
 בבית־החולים שכב אבי שלושה. אחרי

 הגיע ומזרחי מישטרתית שמירה בלי
 לו ולתת אותו לבקר כדי לשם

 כך אותו השאירו הם איך בונבוניירה.
 להרוג היה אפשר הרי שמירה? בלי

 שפעמיים אדם בבית־החולים! אותו
 מפחיד,״ ממש זה לחייו, התנכלו כבר

שוש. אומרת
 פציעתו בגלל שוב נדחה המישפט

 שבועיים. לפני והסתיים האב, של
 נתי את זיכה שטיינברג השופט

 הטיל אבל נגדו, שהועלתה מהאשמה
 שקל, 500,000 של ערבות עליו

 שונות. מעבירות להמינע כהתחייבות
 כל את בפסק־דינו מפרט השופט

 של מישפחתח על שעברו המאורעות
 נישואיה מאז הספורים בחודשים שוש

 בבית־ טענה שוש כי המציין לנתי,
אלים, אדם הוא ששמשון המישפט

 וכי לחולי־נפש במוסד בטיפול שהיה
 אחרי כי טען, שמשון לכל. מסוגל הוא

 מערימה שוש החלה לנתי, נישואיה
בתו. את לבקר שבא אימת כל קשיים

 משני התרשמותו את הביע השופט
 אמר: נתי על שוש, של בעליה

 חריף בבחור מדובר כי ״התרשמתי
 וממעיט לחשוב הממהר תפיסה, ומהיר

 ושום רוח קור על שמר הנאשם לדבר...
 ובמשך משלוותו. אותו הוציא לא דבר
 כך ציני, חיוך פניו על נסוך היה הזמן

 נהנה שהוא נדמה היה שלפעמים
 אמר שמשון ועל הזו.״ מההתמודדות

 של קופה זה לאדם כי ״מסתבר השופט:
 הרשעות של קטן לא ומיספר שרצים

 לשבע נידון מהן אחת שעל קודמות,
 גנוב. רכוש קבלת בגין מאסר שנות

 תקופת כל את ריצה לא הוא כי מסתבר
 לאשפזו צורך היה כי המאסר,

 הורשע והוא לחולי־נפש. בבית־חולים
סותרות. עדויות של בעבירה מקרוב זה

 ברצוני לעיל, האמור לכל בנוסף
 פרימיטיבי באדם המדובר כי להוסיף _

 זאת ובכל וכתוב קרוא יודע שאיננו
 שונים מעסקים רב הון לצבור הצליח

השנים.״ במשך גילגל שאותם
 שוש של בעליה שני כי ציין השופט

 מתייחס והוא רע, רושם עליו עשו
 כי רואות ״עינינו בזהירות. לדבריהם

 אלים, אופי בעלי משונים, מעשים
 המישפחות שתי בין מתרחשים
 נגד דבר הוכח לא כה עד אך היריבות.

 בעצם יש כי אם האחר. או האחד
 כתב דאגה,״ לעורר כדי הזאת התופעה
השופט.
 וחזר מבית־המעצר שוחרר נתי
 בחשאי שושנה ששכרה לדירה לביתו,

 את ידע לא איש לכן. קודם קצר זמן
 הטלפון מיספר את או הדירה כתובת

 של שחרורו למחרת זאת, בכל אך שבה.
 הוא בדירה. קו־הטלפון נותק נתי,

 כי גילה וזה טלפון, טכנאי הזעיק
 תיבת בתוך חוטים שני ניתק מישהו

הטלפון.
 אני למי לעשות? יכולה אני ״מה
 מפני עלי שיגנו כדי לפנות צריכה

 כבר אמרתי מזרחי? של ההתנכלויות
 הילדה את להעביר מוכנה שאני

 אבל רוצה, שהוא מה זה אם לקיבוץ,
 נפסקו. לא וההפחדות האיומים
 עורך־הדין נתי, של מהסניגור ביקשתי

 שמשון עם לדבר שילך זיו, שמחה
 אני ממני? רוצה הוא מה אותו וישאל
 תוך שאם שהחלטתי מפחדת, כל־כך

 אני לי, עוזרת לא המישטרה קצר זמן —
 עם לגור ועוברת שק־שינה לוקחת
 אומרת בתחנת־המישטרה" הילדה
 בה ומביט כתפיה את מחבק נתי שוש.

ממנה, להתגרש לה ״הצעתי באהבה:
 לא ״אני מספר הוא לה,״ יעזור זה אם

 אבל ואסתדר, גבר אני לעצמי, חושש
 וגם שלה ולילדה לשוש חושש אני

לנו." להיוולד שעומד לילד
 שום עושה לא המישטרה ״מדוע

 האם אותי? שיהרוג עד מחכים הם רכר? ב
 לו מותר מישטרתי מודיע שהוא מכיוון
 דבריה את שושנה סיימה הכל?"

גדול. בייאוש

החי
למקורות חזרה

 של קורא ביקש תל־אביב ף*
 עסקת- לעשות מקומי חינמון ■6

 של הקטנה המודעה מדור דרך חליפין
 יפאנית מישקפת הציע הוא החינמון:

ישנה. רוסית מישקפת תמורת חדשה

★ ★ ★

לכנסת אופיום
 חד״ש איש הקפיד כפד־קאסם ף*
 הכופרת הקומוניסטית, (הרשימה ^

 אסיפת בעת נאומו, את לפתוח בדת)
 בברכה בכפר, המרכזית בכיכר בחירות

 מן הלקוחה המסורתית, המוסלמית
 הרחמן האלוהים ״בשם הקוראן:
הרחום׳״

,שליל מאזן
 מישרד־הקליטה הודיע רמת״גן ^
 חדשים, עולים רואי־חשבון 37ל־ *■

ההש קורם במיסגרת שיעור באמצע
 שיוכלו כדי השתתפו שבו תלמות,
 במיק־ המקומיות הבחינות את לעבור
 נאלץ חוסר־תקציב מפאת כי צועם,

לימודיהם. את להפסיק המישרד

שחור, סרט
כחול לא

ב ^ בי א ״ ל  להדביק אלמוני מיהר ת
ם שאמרה בחירות כרות תחת *■ ע  ה

ד רוצה כו  לסרט- כרזת־פירסומת לי
ל רוצה, הסכס ב מפחדת! א

★ ★ ★

הקטן ההבדל
 מקומי, אנתרופולוג סתר חיפה ף*
 ההנחה את שערך, בעבודת־מחקר *■>

 רחבות גברים כתפי כי המקובלת.
 כי גילה נשים, של מאלה ניכרת במידה
 הוא אשה כיתפי של הממוצע הרוחב

 הממוצע שהרוחב בעוד מגובהה״ 21.4*
 יותר, הרבה לא הוא גבר כיתפי של

מגובהו. 21.69,)

¥ ¥ ¥

במזל תלוי
 בשוק דוכן לבעל אדם פנה חיפה ^

בהז למכירה, לו, הציע *■העירוני,
 לבעל־ מוכר שנראה תליון־זהב, דמנות,
 בבית, לאשתו וצילצל מיהר זה הדוכן.

 ביום מארנקה נגנב התליון כי שאישרה
 שאצה המישטרה, את והזעיקה הקודם,
 עיכב שאותו הגנב, את ועצרה לשוק

בטלה. בשיחה הדוכן בעל

כלב חיי

 את בית־המישפט דחה רחובות ^
 לצוות שביקש אדם של תביעתו ₪1
 הבית, מן כלבו את לסלק שכנו על

 מדיר, השכן של שהכלב מאחר
 חייו את והופך מעיניו שינה בנביחותיו,
 ״מי בית־המישפט: נימוק לגיהינום.

 מעטה כי לדרוש יכול איננו בעיר, שגר
עת!" בכל יעטפוהו ושתיקה שלווה של

 ביקשו, כסף
קיבלו עריק

 שוטרים חוליית ביקשה רמלה ך•
■לבצע  בבית הוצאה־לפועל פקודת *
 בחבטות נתקבלה מקומית, מישפחה
 ביריקות מישפחה, אם מידי אגרופים

 מירי כבדות אבנים ובהטחת בתה מפי
 שבה, וכאשר המקום מן נמלטה הבן,
 השלושה, את ועצרה תגבורת, עם

 מן נבעה המישפחה התנגדות כי גילתה
 מצה״ל עריק הוא שהבן העובדה

אותו. לעצור שבאו סברה והמישפחה

סשל המנויים תעריפזן נ עו ה ר חו
1.6.84־0 החל

שנה לחצי בשקל לשנה
הוצאות מחיר

בשקל סוז־־כ מ.ע.מ. משלוח העיתון
7080 12872 1679 1023 10170 בארץ ♦

 חוץ לארצות המנוי דמי
אוויר בדואר

8800 16008 2088 3750 10170 אירופה ♦
12370 22486 2933 9383 10170 מקסיקו ארה״ב, ♦

קולומביה, ארגנטינה, ♦

16490 29985 3911 15904 10170
 פרו, ברזיל, ונצואלה,

ניו״זילנד אוסטרליה,
חבש, טוגו, דרום־אפריקה, ♦

12620 22950 2994 9786 10170 קניה
14200 25800 3365 12265 10170 פנמה ♦

סינגפור, הונג״קונג, תאילנד, ♦
12620 22950 2994 9786 10170 טאיוון יפן, קוריאה,

■עוראכרט למחזיקי
ט, חייג ר 03־287651 טלכ

 לוח,מודעות מודעות למסירת
 משפחתיות ומודעות מסגרת

17.00-8.30 בשעות
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