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 וניסיתי כסכין, החזיקה שבה אשתי,

 גישר־ הקטטה במהלך אותו. להוציא
 דם. לי וירד הסכין, מלהב ביד טתי

 צועקים: אנשים שמעתי פיתאום
 שהייתי ומכיוון מישטרה!" ״מישטרה!

 תלונות בגלל במישטרה מבוקש אז
להס החלטתי מישפחת־אשתי, של

מהמקום. תלק
לבלו־ בית־חרושת לכיוון ברחתי

 לקרוב־מיש־ ונסעתי שם, שנמצא קים
 בכלל ראיתי לא בחיפה. המתגורר פחה
 שאשתי אז ידעתי ולא הארץ, על דם

נפצעה.
 קרוב־ לי הניא בצהריים למחרת

 כתוב היה ושם עיתון־ערב, מישפחה
 הולך שאני לו אמרתי נדקרה. שאשתי
 אז עד למישטרה. עצמי את להסגיר

נדקרה. שאשתי ידעתי לא דילל
 עיתונאי
כעד־הגנה

 לי אמר וחבר לתל־אביב סעתי ך
 דרך עצמי את להסגיר לי שכדאי ■1

 פניתי אותי. יכו לא אז כי עיתונאי,
 הידיעה את שכתב בר, יוסי לעיתונאי

 וביקשתי אשתי, של דקירתה על
 צריך שאני אמר הוא אותי. שיסגיר
 מקום אין כבר כי יום, עוד לחכות
יום. אותו של בעיתון

 בערב באתי ולמחרת לחיפה חזרתי
 הסגירו ושם ידיעות־אחרונות, לבניין

למישטרה. אותי
המישט־ עם הסכם לי שהיה למרות

מהמ חפציי את לקחת לי שיתנו רה,
 אותי לקחו הם אותם. השארתי שם קום

בחקירה. והתחילו לתחנת־המישטרה
 את לקחת לי לתת הסכימו לא הם

 והתחילו לי, היקרים חפצי־הקודש
 שבה הסכין את להם שאמציא 'ללחוץ
 לקחת לי ירשו ואז אשתי, את דקרתי

 הסכמתי, שבסוף הסיבה זו חפציי. את
 את למצוא שאעזור להם ואמרתי
 מקום, לאיזה סתם אותם לקחתי הסכין.
 של לבית וגם לתחנת־האוטובוס קרוב

ה את זרקתי ששם ואמרתי חמותי,
 אותה, מצאו לא שהם כמובן אבל סכין.

 לא ואני סכין, בכלל היתה לא כי
אותה. זרקתי

במדינה
חיים דרכי

הפתעה מסיבת
 ההפתעות כל לא

 מתרחשות בגית-המישפט
דווקא הדיונים בעת

 בבית־המישפט חוגגים יום בכל לא
 יעקב השופט אך יום־הולרת. מסיבות

 העובדים כל על מאוד אהוב מלץ
 ליאור שמע וכאשר בבית־המישפט,

 את דרר־קבע המקליט הצעיר הורוביץ,
 ימלאו שלשופט בית״המישפט, ישיבות
 לו לערוך החליט שנה, 62 השבוע
בבית־המישפט. הפתעה מסיבת

 ביקש ויפה־התואר הצעיר המקליט
יום־ עוגת להכין הפרטית מחברתו

מלץ שופט
די״נור זיקוקין .

הורוביץ מקליט
עוגות וגם

 י אשתי כאשר שבעבר, נכון זה
 עם לבד אחד ערב אותי השאירה
 איתם להסתדר יכולתי לא הילדים,

 לוקח הייתי שאז נכון וזה והסתלקתי,
הרו לעיתים לקחתי סמים. לפעמים

 חס־וחלילה, — בהזרקה לא אבל אין,
סוף־הדרך! כבר זה הזרקה
 ביותר השחור פסח חופש היה זה
 מאוד, גרוע נפשי במצב הייתי בחיי.

אשתי. של מהסכין להתגונן וניסיתי
מסלאווי. של דבריו כאן עד

 כאשר מעט נבוכים נראו השופטים
 גילוי־ לגבי גירסתו את מסלאווי העלה

 כי לנאשם והסבירו במישפחה, העריות
 רלוונטי הוא אין נכון, הדבר אם גם

נאשם. הוא שבו הדקירה לעניין
 כעד־הגנה להעיד, סיים מסלאווי

 שיב־ להביא והבטיח במישפטו, ראשון
בר. העיתונאי ביניהם עדי־הגנה, עה

 אותם ולהביא דינור, וזיקוקין הולדת
 בדיונים. ההפסקה בעת לבית־המישפט

 יצא כאשר השבוע, הרביעי ביום
 שני עם יחד להפסקה, מלץ השופט
גולד יוסף השופטים להרכב, שותפיו

 לו ציפתה סירוטה, שרה והשופטת ברג
הפתעה.

 מונחת היתה השופט של בלישכתו
 והשופטים, המשקאות, ולידה העוגה

 יום־ את חגגו והמקליט המתמחים
ההולדת.

 את בסוד שיתף המקליט כי מסתבר
 ההרכב, של הנוספים השופטים שני

 להפסקה לצאת תחת כי שחשש מכיוון
 כלל יגיעו ולא לישיבה השופטים ילכו

ה של הגדולה הצלחתה ללישכה.
 הבטיח שהמקליט לכך גרמה מסיבה
 של הולדתם ביום גם מסיבות לערוך

האחרים. השופטים שני
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