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שסה ת סוכני כל אכל הד עו סי הנ

רצח לשם חתונה _
 )21 מעמוד (המשך

 כי עליה שיבריזו שרה של מישפחתה
תא שיש ומישפחת עוד, קרובתם אינה

 ה״כתם" ינוקה חשבו, כך, אותה. מץ
 על ויוטל אבו־ע׳אנם, מישפחת מעל

 תוכל שיש מישפחת שיש. מישפחת
בו. לעמוד
ואמ בכתפיהם משכו הבדווים אבל

 זה הזה, כדבר נשמע לא מעולם כי רו
 מישפחת העלתה אז בלתי־אפשרי.

לאמ שרה את לשלוח הרעיון את שיש
 שתש־ כדי קרובים, להם יש שם ריקה,

זעם. יעבור עד שם אר
 כי להם אמרו שרה של דודיה אולם

 ישלחו ״אם אפשרי. אינו זה פיתרון גם
 שעשתה, מה אחרי לחוץ־לארץ אותה

 תהיה וזו פרס. קיבלה כאילו ייראה זה
של ולנשים לבנות מאוד רעה דוגמה

נו."

 מיש־ בבית אשתו את לבקר בא עבד
 ומרוצה. מאושר נראה והזוג שיש, פחת

 נוספת. פגישה וקבעו וצחקו שוחחו הם
לאש ועבד שרה נסעו השניה בפגישה

 עם בפיקניק שרה היתה שם קלון,
 הפיתרון כי היה נראה שיש. מישפחת

 והמישטרה המישפחה על־ידי שהוצע
יפה. לעלות עומד

 בית נמצא כי הודיעו שבת, ביום ואז,
 להם השכיר בכפר־קאסם מישהו לזוג.
ל לעבור יכולים והם ויפה, חדש בית
שם. גור

 הוריו עם החתן בא שבת במוצאי
 הוריה גם כי אמר הוא שיש. למישפחת

 לחתונה, סוף־סוף מסכימים שרה של
 בגדים ובה מיזוודה איתו שלחו ואף

שרה. עבור
 מיש־ עם יחד ושרה והוריו, החתן

בכפר־ הבית את לבדוק נסעו שיש פחת

 אכגע שלא מ־סמן־ ער ..חתמת■
 עם אותה שיחתנו ר׳ אמה נשוה.

 ■3 הסכמתי רא חיריר. שד הבן
מזה!״ ״צא טוב רא שמשהו ידעתי
 הפי־ את שמצאה היא המישטרה

 מוחמר, של הבכור אחיו ח׳ליל, תרון.
 הצעיר, בנו את לחתן הסכים שרה, אבי

 שרה. עם עבד) עבד־אל־והאב(בקיצור:
 ירצח פן חשש מישהו הביע כאשר
 ה״כתם״ בגלל אשתו את הצעיר הבעל

 ח׳ליל: אמר מישפחתו, על שהטילה
 בני את אסכן שאני חושבים אתם ״מה

 לא שעוד הבן בבת־עיני, הצעיר,
 למאסר־ אותו ואשלח לנשום, התחיל
עולם?"

 כי משתכנעים הכל החלו לאט־לאט
 שהחשש מאחר הפיתרון. נמצא אומנם
 שרה של אביה מפני דווקא היה הגדול
 על להם להודיע לא החליטו ואחיה,

 המיש־ לתחנת הובא הקאדי החתונה.
כי ללא נערכה המהירה והחתונה טרה,
 ובני והכלה החתן טקס. וללא בוד

 המיסמכים על חתמו החתן מישפחת
לדרכו. איש־איש והלכו הדרושים
 מתאימה דירה היתה שטרם מאחר

 שתימצא עד כי הוחלט בני־הזוג, עבור
 מישפחת אצל לגור שרה תעבור הדירה
שיש.

 מהמיש־ מיכתב אליי הגיע ״בבוקר
 על לחתום שעליי לי ואמרו באתי טרה.

 אבל חתמתי, בשרה. אפגע שלא מיסמך
 ממני,״ חוששים הם מדוע ידעתי לא

 שחיתנו לי ״אמרו שרה. של אביה סיפר
 שאני אמרתי ח׳ליל. של הבן עם אותה

 ידעתי לי. שמעו לא אבל מסכים, לא
מזה!״ ייצא טוב לא שמשהו
 למישפחת הירשו החתונה לפני

 אצלה ולברר שרה עם להיפגש שיש
 פן חששה שיש מתילדה רצונה. את

 אדם או לזקן רצונה נגד שרה את ישיאו
 לברר וביקשה אומללה, תהיה שאיתו

 ברחה מדוע שרה את שאלה היא זאת.
 אומץ־לב הדורש מעשה ״זה הכושי. עם

 מדוע לדעת ורציתי בדווית, מבחורה
 היא אם אותה שאלתי זה. את עשתה
 היא אבל שלא. לי אמרה והיא בהריון,

 מדוע השאלה על ישירות ענתה לא
 שהיא לי אמרה היא הכושי. עם ברחה

 עבד. בן־דודה עם להתחתן מסכימה
 אותו מכירה והיא צעיר בחור שהוא
שיש. מתילדה העידה בסדר,״ והוא

 ובנו ח׳ליל לפחד. ממי ידענו ״לא
 רוצים הם כי אותנו שיכנעו עבד, החתן,

 נשקפת הסכנה וכי שרה, של בטובתה
 בפאניקה חיינו ואחיה. מאביה רק לה
 לה ותעשה שרה של אמה תבוא פן

 אמר שרה של אביה שני, מצד סקנדאל.
 בו לפגוע רוצה שח׳ליל הזמן כל לנו
אומ שהוא אמר האב לשרה. יזיקו וכי
 הוא אבל שרה, את לקבל רוצה אינו נם
שיש. דני העיד בה,״ שיפגעו רוצה לא

 שיש ממישפחת ביקשה המישטרה
 לזוג בית שיימצא עד שרה, על לשמור
מה לצאת לה לתת לא אז ועד הצעיר,

 הכושי, עם שוב תיפגש פן לבדה, בית
 מבני איש עם לצאת לה לתת ולא

בה. יפגעו פן בעלה, מלבד מישפחתה

 צילצל לדרך, יצאו טרם אולם קאסם.
הטלפון.
 כי לה אמר שרה, של אחיה יוסף,

שמ מדברים השכנים את שמעה אמם
 לתת אסור וכי שרה, את לרצוח תוכנן

 לבכות החלה שרה חתנה. עם ללכת לה
ה על לשוחח כדי השני לחדר ויצאה
ספו רקות אחרי אבל חתנה. עם עניין
 לשכ^ע הצליח עבד מחייכת. חזרה רות

 סכנה כל וכי משקר, אחיה כי אותה
לה. נשקפת אינה

 לכפר־קאסם, השיירה הגיעה כאשר
 אין המאוחרת השעה בגלל כי התברר

 והוחלט לדירה, המפתח את שיתן מי
 שיש, מישפחת אצל ללון תחזור ששרה
או ויקח בצהריים למחרת יבוא ובעלה

החדש. לביתם תם
מאו כבר היה הביתה, חזרנו ״כאשר

 הטלפון,״ צילצל ופיתאום מאוד חר
 אחיה היה ״זה שיש. מתילדה העירה

 אבל איתה. לדבר רצה והוא שרה, של
 רוצה לא שהיא סימן לי עשתה היא

א אז מהוריה. ולא ממנו לשמוע יותר
 ששרה לפני איננה." ששרה לו מרתי
ש המיזוודה את פתחה לישון, הלכה
 כי בתדהמה וגילתה אמה לה שלחה

 לא שלה. בגדיה אינם בה שהיו הבגדים
 לא ובוודאי חרשים, בגדים אלה היו

ביגדי־כלה.
 ולכן חופש, לנו היה הקודם ״בשבוע

 אבל שרה, עם הזמן כל להיות יכולנו
 אני חזרנו ראשון, יום בוקר, באותו
 לבית־ הלכו והילדים לעבודה ובעלי
 שרה. עם שיישאר מי היה ולא הספר,

 ואמר עבד הופיע בבוקר 8ב־ כבר אבל
 לי נראה זה שרה. את לקחת שבא

 בצהריים, יבוא שהוא קבענו כי משונה,
 את לראות הוא גם יוכל שבעלי כרי

 ולא שמיהרתי מאחר אבל יוצאת. שרה
 והיא שרה את הערתי במאומה, חשדתי
 בעלה,״ עם ללכת כשימחה הסכימה
שיש. מתילדה העידה

 שוטר בא בצהריים, חזרתי ״כאשר
 ,הם לי: אמר הוא מתה. ששרה לי ואמר
 לי אמר והוא שאלתי,מי?׳ אותה!׳ רצחו

 למטר״ רמכונית איתו נמצא שהרוצח
 למיש־ וניסע אליו שאצטרף וביקש

טרה.
 שרה. של בעלה עבד, היה ״במכונית

 להסתכל יכולתי ולא למכונית נכנסתי
כלום.״ לי אמר לא הוא גם בו.

 עדותה. את שיש מתילדה סיימה כך
 הישירה לא והיא בעיניה ניקוו דמעות

 על מולה שישב עבד, אל מבטה את
ספסל־הנאשמים.

 בבית־ה־ הפכה שרה של הטרגדיה
 האם יבשה. מישפטית לשאלה מישפט

 הצעירה, כלתו את לרצוח עבד תיכנן
 או שניט, נורית התובעת שטוענת כפי

 אחרי השניים בין קטטה פרצה שמא
נ ושרה שיש, מבית־מישפחת שיצאו
 סני־ שטוענים כפי — במריבה הרגה
 אלוני משה עורכי־הדין עבד, של גוריו
כהן? ואלי
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