
 ונרקומן בסמים סוחר בדרום־הארץ,
מסוכן.

 לביתם להיכנס התחיל הזר הגבר
 בבת מטפל החל ואף וברוריה, דויד של

 נכנס כשהיה אותה. ומהתל הקטנה
 תמיד להציב החרש המאהב דאג לבית,

 אחד גברתן — הבניין סביב שמירה
 כדי בחצר. ושני הדירה, רלת ליד

 אל אותה החזיר ברוריה, את לשעבד .
החתונה. לפני נגמלה שמהם הסמים,

 קשים סמים צורכת התחילה היא
מכה היתה העבריין ובעזרת בהרואין,

המ זה אך לעיירה, יכנס לבל המאהב
לאהו ולספק הירידה לבית להגיע שיר
וגוברות. הולכות בכמויות סמים בתו

 של האחרונה נסיעתה בשעת
 רויד נכנס בבאר־שבע למאהבה ברוריה

 בתו את לראות כדי הידידה לבית
 ברוריה חזרה לפתע עימה. ולהשתעשע

 מניפה כשהיא רויד, על והסתערה
 תחנת־ אל נס רויד כסכין. שבור בקבוק

 שהתנפלה וברוריה, במקום, המישטרה
 את פצעה תחנת־המישטרה, בתוך עליו

לו וגרמה הניצים בין שהפריד השוטר

הבעל, את הישקה בבית, ביקר המאהב
אשת! עם התעלס - נרדם וכשהיה _

 ערב הבית. מן לגרשו כדי דויד את
 גירשה לביתם, המאהב כשבא אחד,

 באיומי־סכין לחדרו דויד את ברוריה
 העבריין את פה לי ״יש לעברו: וקראה

 כמוך!״ אפס לא בבאר־שבע, גדול הכי
מהבית, רבים לימים נעלמה ברוריה

 חשבון״ את לרוקן העת בכל דאגה אן
 דויד ולבעלה. לה המשותף הבנק

נותר מקיצבת־סעד, אז עד שהתפרנס

 בני־ את הרגיע השוטר בירו. לחתכים
 אותם ושילח ברוריה את אסר לא הזוג,

 שולה, של לביתה הלך דויר לביתם.
 נכנסה אחריו ומייד בתו, נמצאה שם

לרירה. ברוריה
 סיפרה הדירה, בעלת אוחנה, שולה

 ״ביקשתי שקרה: מה על המיקרה אחרי
 להרגיע כרי הסתובבתי שיירגע. ממנו

וכשהסתובבתי בבכי, שפרצה בתי את

מישיבת בצאתו אמיר, ציון עורד״הדיןבבית־המישפט
הנאשם לקוחו, כי טען בה בית״המישפט, _______

חייו. על להגן כדי פעל אלא אשתו את רצח לא תחילה, בכוונה ברצח

 את למכור נאלץ ואף פרוטה ללא
 ברוריה הגיעה שבוע כעבור המקרר.

 מאהבה, בלווית דויר, של הוריו לבית
 על היסטריות בצעקות והסתערה

 אשמים הם כאילו הנדהמים, ההורים
 שאלה האומללה האם המקרר. במכירת

ונענתה: ברויד, בוגרת היא מרוע אותה
 הבת כי לכם ורעו בו. לבגוד נהנית ״אני

 לו למסור יכולים ואתם שלו, לא בכלל
אותו!" אהרוג עוד שאני

 רויד את גירשה המאהב בעזרת
 סירבה חודשיים ובמשך מהבית,
בתו. את לראות לו לאפשר

 הבת את נטלה האחרון בליל־הסרר
 דויד, בבאר־שבע. המאהב אל וברחה
 לאביה צילצל בבכי וממרה שבור

 את לשכנע שינסה לפניו והתחנן
 היטב שהכיר האב, אליו. לחזור ברוריה 3

 הזמינו ואף רויר את ניחם בתו, את
בביתו. ליל־הסרר את לחגוג

 סיפרה דויד,״ את אוהבים ״כולם
 עליו לחצה העיירה ״כל השבוע, אחותו

 הבלתי־ אהבתו למרות ממנה. שיתגרש ■
 להתגרש, בסוף הסכים אליה מובנת
שלו." לסבל קץ ולשים

 אחרי שרק סיפר הטובים לחבריו
 אינה שהבת לעברו קראה שברוריה

 להתגרש ההחלטה בליבו גמלה בתו, 7■י
 לילדה לערוך ביקש אף הוא ממנה.

אבהותו. את להוכיח כרי בריקות,
 את ברוריה הציגה הרבני בכית־הדין

 עשה דויד כי בטענה ביריה, החתכים
הסו מהלישכה תזכיר אך זאת. לה

במה במרוייק לרבנים הבהיר ציאלית

 בעיירה לגור חזרה רוריה ^
 שולה ירירתה, בבית והתגוררה ₪1

את הזהירה מישטרת־שדרות אוחנה.

 מהמיטבח רצה ברוריה את ראיתי שוב
 הם עליו. ומתנפלת בידה כשסכין
 ברוריה הריצפה. על להתגולל התחילו

 נכנסתי אותך!״ אהרוג ״אני צעקה
 שמהבטן וראיתי להפריד, כרי ביניהם

 בכל שנשפך זרם־רם, פרץ דויד של
הסאלון.״

 כשהוא מהמקום, לברוח ניסה רויר
 לא ברוריה אך בביטנו, קשה פצוע

 ואז, בו. לפגוע שנית וניסתה לו הניחה
 את דויר הוציא כוחותיו, בשארית

 כך — מאבק כדי ותוך מידה, הסכין
 פעמיים ברוריה נדקרה — טען

בביטנה.

 את שפינה אמבולנס, הזעיקה שולה
הצ ואף לבית־החולים, הפצועים שני

 שני ליה ביושבה לנסיעה, טרפה
 מחוסרי- היו שניהם המדממים. ידיריה
 הררך כל פסק לא רויר אך הכרה,

 אשתו: של שמה את למלמל
״ברוריה...ברוריה...״

הכחי לבית־החולים שהגיעו לפני
 דויר נישמתה. את ונפחה ברוריה לה

 ניתוח ואחרי חרר־הניתוח, אל הובהל
 ציין המנתח הרופא חייו. ניצלו ממושך

 נעיצת־הסכין של אחד מילימטר כי
מותו. לבין חייו בין הפרידה

 מישפהה ^
בהלוויה

 עורך במישפט, רויד של ניגודו ך*
 אצבע היפנה אמיר, ציון הדין ^

 ברוב אשר המישטרה, כלפי מאשימה
 את לרבריו, ״איפשרה," רשלנותה

 לתוצאה שגרמו האירועים השתלשלות
 בבית־ טען הפרקליט תמורה. כה

 הגנה של מיקרה זהו כי המישפט
הנאשם פעל שנדקר, אחרי עצמית:

71| |  ארבע במשך חייה על שנאבקה לאחר י1ך
1  בתוך מותה את ברוריה מצאה שעות, |11^1

באשקלון. בית״החולים אל שהובילה האמבולנס

 פסק לא בביטנו, קשה פצוע לידה, ששבב דויד, בעלה,
 האחרונה דרך־היסורים אורך לכל שמה את מלמלמל

כיתמי״הדס. על מצביעים החוקרים למטה: הזוג. של

□ ! * |71 ך | | | י  הרומאנים על הדרומית בעיירה השמועות חרושת לפני בשדרות שנערך |1\1ך
דויד של אי־תיפקודו ועל קקון, ברוריה ניהלה אותם עתידם נראה שנתיים, | 111 □1 ■1

המשעבדים. הסמים להשפעת נתון היותו עקב כבעל, החלה החתונה לאחר קצר זמן ורוד. בני״הזוג של

 מתוך ולא חייו, על להגן רצון מתוך
״רצייה.״

ש בעת החל באלימות השימוש
במצב היתה היא בסכין. ברוריה אחזה

 בשבר־ השימוש — ולראיה אלים, תה
לכן. קודם קצר זמן הבקבוק,
 ואוחנה קקון — המישפחות שתי

 השתלשלות את ביחר כואבות —
 בני ברוריה. של מותה ואופן המאורעות

 בהלוויית השתתפו אף קקון מישפחת
 ברוריה של אחיותיה ואילו ברוריה,
דויד. של לשלומו שואלות

שהסתיי הסוערת, מערכת־היחסים
 באולם עולה ררמאתי, כה באופן מה

 השופט ועל בבאר־שבע, בית־המישפט
 בריוק מה להחליט יהיה שבתאי יצחק
 כוסתה שריצפתו השסוע, בבית אירע
בדם.


