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־ לד צריכים כולם בתולה. היתד יא ן

! /  אקבל שאני אחרי מיד זה. את עת 1 /
מת אני לוי, הד״ר מהפתולוג, בכתב אישור

 שס־ שמאשר הזה, המיכתב את לצלם כוון
 אותו ולהפיץ למותה, עד בתולה היתה ברייה

 סברייה, של אביה אומר כך — יפו.״ בכל
הוב ,21 ה־ בת שבתו, לאחר יום טורק, מיסלח

לקבורה. אה
 מוכן צמוד, אקדח עם ביפו מסתובב מיסלח
מיסלח, אומר לנו," מוכר ״הרוצח לפעולה.

 לא אחד אף אכזרי, היה ״הוא הממוצעות. גופו
פה.״ איתו התעסק

וחזקה
 טו־ מישפחת יושבת ביפו גדולה דירה ^

להת ומנסה סברייה, של מישפחתה רק,
לדי נקלעה איך להבין מנסה הרצח. עם מודד
יחיא. כרמלה של רתה

סו- או הורדמה היא אם בדיוק נדע ואז לים.
ממה.״

 חומר לה שם הוא ״אולי נהירה: האחות
מיסכנה.״ בקולה. הרדמה

בשב מלהפליג יותר מתערבבים. הקולות
 להם חשוב סברייה של מעלותיה על חים

 מהבושה סברייה ואת המישפחה את לנקות
 את לנקות אפשר ״איך האב: זונה. שהיתה

 פגשתי שהיום לך תתארי איך? שלי, הבת
לי: אמר והוא שנים מכיר שאני זקן איש אקה

המד כל את ורצה ביד נבוט תפסה היא טה.
ביל שפגע הנהג על לגמור רצתה היא רגות.

 לעצור הצליח שהגיע שוטר רק שבע. בת דה
 טוב־לב היתה.״ כזאת הנהג. את מלכסח אותה

הח היא הסופית המטרה יחסי. עניין הוא פה
 לפתור יש המישפחה, לדעת ועוול, שובה.
אבסולוטית. בצורה

 סב־ של הטובה חברתה מצטרפת לחדר
 לגודל ענקית. גדולת־מימדים, מרים. רייה,

כמה עד להמחיש כדי חשיבות יש מימדיה

!•

המישפחה!״ שם את ננקה ״אנחנו טורק*: מישפחת

אותי, רואה שאת ״כמו חזקה. סברייה היתה
 במועדון הכרנו ואני סברייה מאוד. גדולה אני
 היינו שתינו .10 בנות כשהיינו ב1צ'לנ בית

במ תנצח מי לריב התחלנו וחזקות. גדולות
 שנמשכה בינינו חברות התחילה וככה כות,

 מבחורות עלי מגינה היתה סברייה היום. עד
רצ אורנה, אחת במישחק״טנים, פעם, אחרות.

 אליה ניגשה מיד סברייה לי. להרביץ תה
 העדיפה אורנה פה. העניינים מה לה והסבירה
איתה. להתחבר
 בבית שתינו היינו 10 שבגיל זוכרת ״אני
הת אחד בחדר השכונתי. המועדון צ׳לחב,

 את פתחה סברייה לגברים. איגרוף חוג קיים
 לה נפקחו ממש בעיניים. מבט וקיבלה הדלת

.״,אעשה שאני מה לי,זה אמרה והיא העיניים,

שמים ^  ב
ת ?4? מדליו ו

 מדליות מיוחדת. בחורה היתה יא ^
מוזר. חדר חדרה. את מקשטות רבות 1 (

ראמ־ של ופוסטרים כפפות־איגרוף אחד מצד
 וקוסמטיקה בשמים של אוסף שני מצד בו.

 הצמה את מביאה אחותה, טורקאן, נשית.
שנק לפני סברייה, של המת מראשה שנגזרה

־ ' —........... 40 י ^— ■י ־

 אני שלי. אנשי־המודיעין את הפעלתי ״כבר
מגוריו. לאיזור חזר לא שהוא בטוח

 מישפחתו ועל עליו לנו שיש הפרטים מכל
הפר ולרשת־המוריעין לי ברור עכשיו, עד

 המיש־ שלו, לבית יגיע הוא שאם שלי, טית
מיד. אותו תהרוג שלו פחה

זמן. הרבה לפני כבר קשר איתו ניתקו הם
בושות.״ רק להם הביא הוא

 להיזכר מעוניין איש אין מגוריו במקום
 או זה פרט מנדבים מתחמקים. כולם בחשוד.

 ניתן המצטיירת התמונה מן ונעלמים. אחר
ובסר בסמים בסחר עסק החשוד כי להבין
 בכפרו, לו לסלוח מוכנים עוד כר על סרות.

 באופן פעולה ששיתף העובדה על לא אבל
 לפשע הישראליים. כוחות־הביטחון עם קבוע

מחילה. אין הזה

 אותו להביא למישטרת־ישראל טוב ״יותר
 האנשים אם הלילה. את יעבור לא הוא אלינו.

 יגמור בטוח החמאס אותו, יהרגו לא פה
שוחחתי. שעימם הגברים אחד אומר עליו.״

 שונים שכנים לספר מוכנים לציטוט שלא
 חשבון״, שם ״שלא כמי ידוע היה החשוד כי

מידות למרות יוצא־דופן, באופן אלים כאיש

 היתה ״סברייה הצעירה: האחות טורקאן,
 יענקל׳ה, אצל במיזנון לילה כל לשבת נוהגת
 גרה שבו בית באותו ,4 הימית יהודה ברחוב

 הלילה את לגמור אהבה היא יחיא. כרמלה
 שם ישבה שכשהיא כנראה וקולה. בטוסט
 כמה לפני ער שלה. חברה חכים, אורלי הגיעה

טו מאוד חברות ואורלי סברייה היו חודשים
 סברייה זו. עם זו לדבר והפסיקו רבו הן בות.

 שם, שגר שלנו האח את לבקר לתורכיה נסעה
חודש. והקשר אורלי עם נפגשה היא כשחזרה
 יענקל׳ה. אצל סברייה ישבה הרצח בליל
 אורלי את פגשה חצות אחרי 12.30 בסביבות

 הוא. מי יודעים כולנו פה ברצח. החשוד עם
 למעלה איתו עלתה שאורלי אחרי זמן כמה

 מס־ ביקש ויענקל׳ה ,הצילו׳ צרחות נשמעו
 וככה מה.העניינים, ולראות לעלות ברייה

 לה חיכה שהוא כנראה המיסכנה. מתה, היא
 וסימם מאחור עליה התנפל הדלת, מאחורי
אותה.״
 שהוא מאמין לא אני ״אפילו מיסלח: האב

 עם צמר־גפן לה לשים ככה סתם היה יכול
 את להרדים היה יכול לא הוא חומר־הרדמה,

חז גברים משני יותר חזקה שהיתה סברייה,
 חומר־הר־ לה שהזריק חושב אני ביחד, קים

בירוש־ מהמעבדה לתשובה מחכה אני דמה.

 אני איר אפשר? איד זבל•׳ כמה ניקו נורא. ,לא
 גם וסמים. מזנות שלי הבת את לנקות יכול

 פעם הבחורה. על חארם זונה, היתה לא אורלי
 היתה לא אורלי אבל כן. זה מכונית, גנבה היא
וכ מסכימים הנוכחים כל סברייה.״ ולא זונה
 חארם, ״חארם, אחריו: חוזרים במקהלה אילו

אורלי.״ זונה היתה לא
 רב. באיפוק המישפחה יושבת סורק בבית
 הכעס למרות כבוד. בהרבה אותנו מקבלים

 ה־ בשל להם, שנעשה ותחושת־העוול הרב
 סברייה כי היומיים, העיתונים באחד פירסום

לש מוכנים הם בסמים, ומעורבת זונה היתה
 שיוכל אחד בכל להיעזר מוכנים פעולה. תף

 כי ולהוכיח לאור שלהם האמת את להוציא
 כבר בנים מישחקי שהעדיפה למרות סברייה,

 המיש־ בתלם הלכה שלא למרות מצעירותה,
 כל למרות להתחתן, שלא והחליטה פחתי
המישפחה. כהגדרת נקייה, היתה היא אלה,

 לב לא לבן. לב לה ״היה נהירה: האחות
 אחד.״ לכל לעזור מוכנה היתה תמיד שחור.
סי כמה ומספר לאחותו מצטרף ניאזה, האח,

 סברייה: של סוב-הלב את שימחישו פורים
למ־ תאונת־דרכים סברייה שמעה מזמן ״לא

 טורקא/, ת1האח ובלה. נהיר״ה האחות *
והאם. האב הצעיר, האח ולפרו ארה ר האח
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