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 אבו־ ג׳אמל את מצאו שוטרים ך*
 בתוך דם, ושותת פצוע ),30(אדם \ 1

לברוח. שניסה רכב, של תא־מיטען
 על לאומני? רקע על לרצח ניסיון

 אי־ על כבוד־המישפחה? חילול רקע
חייב? שהיה כספים החזרת
 השכונה ברמת־עמידר, שוב זה כל

בערבים. פוגרומים בעבר שידעה
 המישטרה על־ידי נעצרו השבוע

 וג׳קי )22( גרמה אלי ),35(יהוז שרה
 את לרצוח ניסיון באשמת ),44(שימחי

 אברהם מזל של חברה שהיה אבו־אדם,
שרה. של אחותה ),29(

מע את האריך השלום בית־מישפט
 שבהם ימים, בשמונה השלושה של צרם

 הסיבה את לפענח המישטרה תנסה
היה. אם לניסיון־הרצח,

 בבית- סיפר אריאל יובל רס״ר
 לפנות 2 בשעה שבליל־שבת, המישפט

 ■מזל, של לדירתה השלושה הגיעו בוקר,
 פרצו ברמת־עמידר, 7 דנגור ברחוב
ולר במקלות להכות והתחילו לדירה

 השלושה אברארם. את בסכינים קוד
 הצליחה זו אך במזל, גם לפגוע ניסו

 את הכניסו השלושה מהרירה. להימלט
 במכוניתם, לתא־המיטען אבו־ארם

 ראש־ לכיוון מהמקום לברוח וניסו
גרים. הם שם העין,

 מדי־ להימלט הצליחה שמזל אחרי
 פגשה אשר עד ברחוב, רצה היא רתה,

 ההן אשר סמל־שני בשוטר־הסיור,
 שמנסים לו סיפרה היא ממרחב־דן.

 מכונית על והצביעה אותה, לרצוח
כבויים. באורות מהמקום לברוח המנסה

המכונית. שר בתאיהמיטען פצוע נמצא העובי הידיד
חבוש אחות בהם ואש־העין, תושבי שלושה

מדווח. עין־דור ■וס■ נעצה. הקורבן, של

 חודש לפני בראש. ברזל לה הכניס פעם
 להתלונן ובמקום תקף.אותה, גם הוא

 אמא נגד במישטרה התלוננה היא נגרו
עליה. שצעקה בגלל שלה,

 מזל את ראיתי בבוקר השישי ״ביום
 לעלות אותי הזמינה היא בעמידה

 שידעתי בגלל הסכמתי, לא אבל אליה,
 ציל־ היא בערב הערבי. עם שוב שהיא
 שרה אותה. מטריד שהוא ואמרה צלה

 שהיא לי ואמרה אליה, לנסוע החליטה
ג׳קי.״ עם נוסעת
 פעם התנהל מזל לבין ג׳קי בין
 ברגעי־ מטלפנת אלידהיתה גם רומאן.
 למצב," נקלעה פשוט ״היא מצוקה.

 אבו־ היה לדבריו אשתו. על ציון אומר
 גם ולכן גרמה, לאלי כסף חייב ארם
 המיש־ לרעת השניים. אל הצטרף הוא
 מעורבים נוספים אנשים היו טרה

במיקרה.
 לאבד מזל בין לקשר התנגדו מרוע

 מתעלל שהיה משום ״התנגדנו אדם?
 היא נגדו. להתלונן פחדה היא אבל בה.

לד ציון. טוען אותה,״ שירצח פחדה
 ״מתוך נפשית. בריאה אינה היא בריו,

 הולכת היתה היא בשבוע ימים שיבעה
 כבר פעמים. שש בתל־השומר לרופא

שם." אותה לקבל רצו לא
 במיוחד אהודה היתה שהיא נראה לא

 שלה השכנות גם בני־מישפחתה. על
 גרה שהיא ״בגלל בשבחים. מרבות אינן

 כאן לקנות רוצה לא אחד אף הזה, בבית
 היו אצלה ורק שקט, הזה הרחוב דירה.

 הרבה אליה באים היו ומריבות. צעקות
הבית איך תראה ונשים. גברים אנשים,

מי ס מ !
 ועצר הרכב, אחר במירדף פתח דהן

 והחבלנים אצ״ל הרחובות בפינת אותו
ברמת־עמידר.

 למקום שהגיעו נוספים שוטרים
 של תא־המיטען מתוך גניחות שמעו
 אבו־ את מצאו אותו כשפתחו הרכב.

 כשהוא בתוכו, מכורבל שוכב אדם
מדקירות״סכין. ופצוע שותת־דם

 כזאת אמא עם זרוקים, ילדים ךיי
/ של זבל עליהם. רחמנות פשוט ( 1 /

 אותו אותה! רצחו שלא חבל אשה!
הש אחת אמרה לעזוב!" צריכים היו

מזל. של כנות
 10ד וחצי 11 בני ילדים, שני למזל

 התגרשה שנים ארבע לפני וחצי.
 נשואה שהיתה אברהם, מנשה מבעלה,

שנים. שמונה לו
 למישפחת בראש־העין נולדה היא

אחד. ואח אחיות ארבע לה יש נהרי.

נישאה. 17 בת כשהיתה
עמי־ מחברת קיבלו אברהם בני־הזוג

גרו. ובה דירה, דר
כעו למעט עבדה, לא גירושיה מאז

 נתמכה הזמן כל במשך פעם. מדי זרת
 נהרי, יונה הקשישה, אמה על-ידי

 עזרה ואף בניה, ולשני לה מזון שסיפקה
בכסף. לה

 במשך חברון. תושב הוא אבו־אדם
 כקבלן־זיפות. בראש־העין עבד שנים

 לרכוש והצליח במקום מוכר היה הוא
בו. שבטחו רבים, ידידים לו

 חייב שהיה מספרים בראש־העין
 חומרי־ שקנה רבים, לאנשים כספים
 עד ללא־כיסוי, צ׳קים ופיזר עבודה

המקום. את לעזוב שנאלץ
 מזל הכירו משותף חבר באמצעות

 נרקם השניים ובין זה, את זה ואבו־אדם
שנתיים. מזה לסירוגין שנמשך רומאן

 התחיל, ביניהם שהרומאן אחרי שנה
 ״לא לבני־מישפחתה. הדבר התגלה

 ערבי. שהוא זה עם בעייה לנו היתה
איתה,״ התנהג שהוא איך היתה הבעייה

 העצורה שרה, של בעלה ציון, טוען
 אף .בהתחלה המישטרה. בידי עתה
 נודע זה ביניהם. מהסיפור ידע לא אחד
 שיש לנו בכתה כשמזל שנה, אחרי לנו

 לטלפן התחילה היא לה. שמציק מישהו
 שהוא פעם בכל אנשים, ולעוד אלינו
 היא זמן כמה אחרי משהו. לה עשה

 אבל נותק, ביניהם שהקשר לנו סיפרה
שיקרה." היא

 הוא בדירתה. עימה גר לא אבו־אדם
 וב־ בפתח־תיקווה שכורות בדירות גר

 מפעם אליה מגיע היה אך תל־אביב,
בשעות־הלילה. לפעם

 טובים,״ לא ביחסים איתו ״היינו
 רצינו ״לא מזל. של מבניה אחד מספר

 היה הוא תמיד הביתה. אלינו שייכנס
 כי אליו, רעה היתה ואמא בלילה, בא
אותו." שונאים כולם אותו. רצתה לא

 משקרים. אינם שילדים אומרים
 היתה לא שזו סיפר מדרי־הרחוב אחד

 מכות. ספג שאבו־אדם הראשונה הפעם
 פעמים כמה כבר מכות חטף ״הוא

יודע לא אני בעמידר. שגרים מאנשים

 ערבים כאן אוהבים לא אבל למה,
בסביבה."

 יודעים ולא במעט ראש־העין ף*
 את שסעד אחד, צדיק המיקרה. על ^

 מקומית, בסטקייה ארוחת־הצהריים
 לאי־ ללכת וכדאי משהו, ששמע אמר
 שם היתה הישנה. קופת־החולים זור

 ידעה תמונה בעזרת שרק צעירה בחורה
 בניסיון חשודה שרה ״מה, מדובר. במי

 סופקת כשהיא שאלה היא לרצח?"
 יכול לא זה מאמינה! לא ״אני כפיים.

להיות!״
 ולהם שנה, 15 זה לציון נשואה שרה
ולניסיון־לרצח? לה מה ילדים. ארבעה
 חברות גם היו ומזל ״שרה ציון:
 אותה, הטריד שהוא פעם בכל קרובות.

 תקף הוא איתנו. מתקשרת היתה היא
 סכין לה הכניס פעם פעמים. כמה אותה
הבית, את לה לשרוף ניסה פעם ברגל,

השכנות. אחת אומרת נראה,״ שלהם
מנופ לבניין רלת־הכניסה זכוכית

 ליל אירוע תוצאת שזו ואומרים צת,
 של תוצאה אינה ודאי ההזנחה אך שבת.
אחדים. ימים

 בעלה־ עתה לן מזל של בדירתה
 הילדים. על שומר כשהוא לשעבר,

 זרם־החשמל את ניתקה החשמל חברת
 הריצפה על באפלה. שרויה וזו לדירה,
 כיכרות־ שתי ובה שקית־ניילון, מונחת

וחלב. לחם
 מבית־ אחי את להביא הלך ״אבא
 דקות אחרי הצעיר. הבן אומר הספר,״
 מפתח ברחוב, הולך הילד נראה אחדות

יבשה. לחמניה ובידו צווארו, על תלוי
 ואין. ליל־שבת, מאז נעלמה אמו

תשוב. מתי יורע
 פתאום ישנו. ואחי אני לילה. ״היה
 גם הערתי והתעוררתי. צעקות שמעתי

 אמא גם לאבא. התקשר והוא אחי, את
 שהיא לו ואמרה לאבא, התקשרה

 ראינו לא מאז אליו. אותנו מביאה
אותה.״

דיו חדשות נוטקביץ, קלאו
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