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 ננעצה והיא - אשתו

 1 עצמית הגנה בגובה.
? ה ג י ר י ה ח צ ו

 בידיה יש עדיין וכי נרקומן, הוא בנו
 בלב נטעה ברוריה אר להתחרט. זמן

 תגמול שבאהבתה התיקווה את האב
מהסמים. בנו את

 בשדרות, באולם־שמחות נישא הזוג
 לדירתם עברו נישואיהם אחרי וחודש

והיפה. החדשה
 מי־ על עברו הראשונים השבועות

דויד. של המיקרי למעצרו עד מנוחות,
 לתל־אביב נוסע דויד היה שבוע מדי

ב אדולן, בתחליף־סם, להצטייד כדי
 מישרד־ של מבתי־המירקחת אחד

כש לשדרות, חזרה בדרכו הבריאות.
 כחשוד נעצר בתחליפי־הסם. עמוס הוא

 שבועיים למשך והושלך בסמים בסחר
לבית־המעצר.

 לברוריה הספיקו אלה שבועיים
 אל בדרך הראשון הצעד את לצעוד
מותה.

משכניה לאחד קראה ברוריה

0 |יך "1 ך 0 |  * לשו־ באזיקים הקשור קקון, דויד ברצח, הנאשם ף
1 החתך את בבאר־שבע בבית־המישפט מציג טר, |111
העורק. מן מילימטרים שננעצה בסכין־המיטבח, אשתו לו שגרמה הארוך

שו נדיח1ו1 1*י
 ידיה על החתכים עשרות ת

 אלא קקון דויד ראה לא כלתו, של
 גרושה הכלה, טקס־נישואיו. לאחר רק

ה העיירה בת אוחנה, ברוריה יפהפיה,
 חוזרת היא כי הצהירה שררות, דרומית

 במיטפחות ראשה עטפה בתשובה,
 ארוכים, בשרוולים ידיה את וכיסתה

 החתכים, מלאות ידיה את שהסתירו
העברייני. לעברה זכר

 על שמחו דויד של בני־מישפחתו
 כשימחה וקיבלוה כלתם, של יופיה

לביתם.
 התחילה החתונה לאחר מעטים ימים
 ולמיש־ לדויד המרה האמת להתברר

 של החזרה־בתשובה תרגיל כל פחתו.
 החתכים הסתרת לצורך היה ברוריה

 ברורה במטרה ידיה, על והקעקועים
 ולנרקומ־ לגרושה טובה תדמית ליצור

נית־לשעבר.
 מסכת — שנתיים נמשכו הנישואין

 בגידות השפלות, של וקשה ארוכה
 על שמן מוסיפים כשהסמים ואלימות,

 בין המצב את ומרעים היחסים, בעירת
ליום. מיום בני־הזוג

 ראשון צעד
המוות אל

 כי )28(קקון דויד נאשם שכוע ך*
 למותה תחילה, בכוונה גרם, ביוני 1 1

 מתן לפני יומיים ,22ה־ בת אשתו של
בשדרות. הרבני בבית־הדין הגט

מסורתית. למישפחה בן הוא הנאשם
 הוריו, אימצו ילדיהם שמונת על נוסף
 .11 בני ילדים שני קקון, וחביב רשל

 בגיל כולן נישאו במישפחה הבנות
 שירתו הבוגרים הבנים ואילו צעיר,

 נאה, בחור דויד, בצה״ל. ומשרתים
 וצר־כתפיים, גבה־קומה בהיר־שיער.

הסמים, אל אחדות שנים לפני הידרדר
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 כנרקומאן שנים ארבע זה מוכר ואף
מישרד־הבריאות. ברישומי
 לראשונה דויד פגש שנתיים לפני

 עבד. שבה הרהיטים בחנות ברוריה את
 במהירות, האהבה ניצתה השניים בין

 דויד הודיע אחדים שבועות ואחרי
 לקח אביו הקרבים. נישואיו על להוריו

כי להזהירה וטרח לשיחה ברוריה את

 הצעיר, בביתה. לה שיעזור הצעירים,
 נענה קקון, מישפחת בני של טוב חבר

 חיש־מהר ונתפס לבקשתה ברצון
 לה היה הוא היפהפיה. של בקסמיה
 אחרי ממעצרו ששוחרר הבעל, למאהב.

 שרעייתו לתדהמתו גילה שבועיים,
 המאהב כל. לעיני בו בוגדת הטריה
בסמים, דויד את הישקה בביתם, ביקר

 עם מתעלס היה נררם, רויד וכשהיה
בעלה. לצד ברוריה

 שקט כבחור בשדרות הידוע דויד,
 המרה הגלולה את בלע ובלתי־אלים,

 כמויות באמצעות המציאות מן ונס
סמים. של וגדלות הולכות

להתח אחדות פעמים ניסה המאהב
עליו איימה היא אך מברוריה, מק

 את ״תחתוך היא יעזבה, שאם ואמרה
 כי סיפר עמרם, דויד, של אחיו עצמה."

 כי באוזניו המאהב התוודה פעמים כמה
 פחדו אך ברוריה, את לעזוב ברצונו

 לסגת. לו מאפשר אינו מאלימותה הרב
 בסופו גבר המאהב על המישפחה לחץ
 והרומאן ממנה, פחדו על דבר של

 נישואיה בתקופת ברוריה של הראשון
לסיומו. הגיע

דויד, של חבריו אומרים ״המשונה,"
 על ידע שדויד העובדה שלמרות זה

 הזדמנות בכל המשיך הוא בגידותיה,
 על ברבים הכריז הוא עליה. להגן

 בחורה שהיא טען וגם אליה אהבתו
 על הכל יבוא אמר, השם, ובעזרת טובה.
אליי.״ תחזור וברוריה בשלום, מקומו

 העבריין *
גדול הכי ▼

 )בני־הזוג חזרו הרומאן סיום ם *¥
; שלפחות מישגיןזתית, למיסגרת

נורמלית. נראתה ־חוץ כלפי
 הבעל ודויד, להריון נכנסה ברוריה

 !הבית. בעבודות לאשתו עזר המסור,
̂  ניסה דויד כי סיפר עמרם אחיו

 לקרב השתדל וגם העבר את להשכיח
 | מישפחתו ולבני אליו אשתו את

 הולדת אחרי אחדים חודשים הפגועים.
 להיעלם ברוריה התחילה נופית, הבת,
 חייל דויד. של מאחיו אחד סיפר שוב.

לנ התחילה ״ברוריה :22 בן משוחרר
 כך לסידורים, לבאר־שבע יום בכל סוע
 התחילה זמן כמה אחרי טענה. היא

במ בצהריים יום בכל לעיירה לשוב
 הכרנו." שלא גבר עם סובארו. כונית
 מבאר־שבע ידידים אצל בירר עמרם

 שזה לו והסתבר הגבר, אודות פרטים
הגדולים מליווייתני־הפשע אחד

 של דירתה דלת לידמקום בנר דם
 ידידתם אוחנה, שולה

ביו האחרונה הגורלית הקטטה נערכה בני-הזוג, של

 מסומנת בדמם. כוסה חדר״המדרגות כל בני־הזוג.
 ברוריה של מראשה שנתלשה פיסת״שיער בעיגול:

שנפצעה. מהפצעים נפטרה שבסופו המאבק, בעת


