
במדינה
ב הכתבה את שקרא הישראלי, הקורא

 שנאלץ הניו־יורקי הכתב כמו שלא נחת׳
ידידו כה אינו המאמר כי הבחין להזדרז,

 בא לישראל, מחמאות שתיים־שלוש אגב תי•
הישר המיים תכניות את לחלוטין לסתור
אליות.

דת
ס ד הנ לו ב

 על הממונה אגפיוס ארכימנדריט יגומן
 האורתודוכסית־יוונית הקדוש ג׳ורג׳ כנסיית

 אבל חייו. שנות 58 בכל נס ,יאה לא בלוד
ב בילדותו החדשה הברית את כשלמד כבר

 לקרות. יכולים שנסים בכן האמין איזמיר
ירו של העתיקה בעיר לא באיזמיר, לא אך

ה שנותיו 40 את חי בה בלוד, ולא שלים
המ והנקי, הקטן בחדרו בשקט, אחרונות

 ג׳ודג׳ המלך *, הקדוש ג׳ורג׳ בתמונות קושט
 לא־ כלשהו נס ארע מרי, והמלכה החמישי

 ייתכן כי למסקנה והגיע כמעט הוא גפיוס
נס. לו שיתאי־ע ראוי הוא ואין

 ציפה לא לו הנם אירע שעבר חששי ביום
שהת עוסמן משרתו זה היה יותר. אגפיוס

 ובידו המטאטא האחת כשבידו לחדרו פרץ
 כולו רועד הגדול, הכנסייה מפתח השנייה
ל בוא אדון, לכנסיה, ״בוא קרא: וחיוור
" נס קרה כנסיה. !

ב הקדוש לקבר והמעלות הרצפה : הנם
מכו היו והמעורפל החשוך הכנסייה אולם
 במרתף הלבן השיש שחורים. בכתמים סים

זיעה. כוסו והקירות כפחם השחיר הקבר
ש דו ק ה גז ״  פשטה השמועה מאד.״ רו

לח לכנסייה, זרמו לאלפיהם ומאמינים כאש
 עמד בינתיים, התאושש אגפיוס בנס. זות
 ״הכל :המאמינים את והרגיע השער ליד

הכת את רחצנו כבר נפגע. לא איש בסדר.
 פשר את הבנתי ״לא :הוסיף אחר מים,״
 עלינו רוגז הקודש כי חושבני אבל החזון,

רוגז.״ מאד מאד.
הכופ נשארו התפזרו, שהמאמינים אחר

 הקירות את בדקו הם המצב. על ודנו רים
 כי טענו אחדים באצבעותיהם. הקבר ואת

 גרמו החיצוניים הקירות וחום המקום לחות
 סבר לעצמו, חייך יותר׳ ציני אחר, סוג לנס.

 התרו־ ?הגדלת אמצעי אלא היה לא הנס כי
 הונחו, הראשונים שיסודותיה לכנסייה, מות
שנה. 1600 לפני האגדה, לפי

פשעים
א ד3פ ״מחד תשיר!״ ל

 מ־ שונה היה חבלן) עם (חורז סבלן הזוג
 היה העקרי ההבדל בקוביבה. הזוגות רוב

 בצידו מורכב היה הוא :הזוג של במהותו
ובצי המשופם, הענק סבלן, ממשה האחד

ותופחה. דזי נשותיו, משתי השני רו
 של הפרטיים בחייו היה השני ההבדל

 שלוש בני הזוגות שלושת כיתר שלא הזוג.
 אף שלווים חייו היו לא בקוביבד, הנפשות

צמ זו מעציבה עובדה שרשי אחת. לשניה
בכפר־סבא• חו

 כשלוש לפני לכפר־סבא הגיע סבלן משה
 גס סבלן הביא עמו יחד מעיראק. שנים,

 עליהם נוסף חמוד. ותינוק דזי אשתו את
 אהבה :לדרכון נזדקק שלא יצור גם נלווה

 בדם אצלו שנטבעו העבודה ושנאת הבטלה
ב אמו של רווחיה על ׳מתפרנס כשהיה עוד

עיראק.
 לבטלתו• נרחב פעולה שטח היה כאן גם

לפע שחולקה בחודש, יום 12 משך עבודה
 ספקה לשכת־הסעד אותו. ענינה לא מים,

 זמן לו היה לחודש. לירות מספר כה בין
דאגות. לו היו ולא

היש־ ,אחרים דומים במצבים כמו אולם
 את לנעוץ סבלן של הנפשית רווחתו תה

 שמלבד השחרחורת, עבדו בתופחה עיניו
 שמיים, כלפי במקצת הפוזלת הימנית עינה
הגופניות. במעלותיה מושלמת היתד,

ש, מעלי ד ״ ״. עו ת ח  תופחה, אחי א
 שלא במקרה כי סבלן על איים יחזקאל׳

 עם והיומיים הליליים טיוליו את יפסיק
אחיו, כסוף סופו יהיה הסמוך לפרדס אחותו

נוצ קדושים מות שמת ד׳ומי צבא קצין *
הח הקדושים כאחד נחשב ,303 בשנת ר'

 האורתודוכסית-היוונית, הכנסייה של שובים
המ של הפמרוךהקדוש ׳?,הביני בימי היה

אנגליה. של פטרונה היום עד נישאר יילים,

874 הזה העולם

 על־ גרזן במכת לכן קודם קצר זמן שנרצח
אלמוני. מעריץ ידי

 תופחה עם להתהלך המשיך סבלן אולם
שע אלא לקוביבה. מכפר״סבא כשעברו גם «

 כולד״ עבדו משפחת של איומיה נשמעו תה
 שכרסה כיון תופחה, את והפעם לרצוח,
ליום. מיום ועלתה תפחה

 שני דזי עם בשתוף שהביא הבטלן׳ סבלן
 ופיתה, מאויר לכלכלם והמשיך לעולם ילדים
 להציל החלים כמובן, למשרד״הסעד תודות

 ״תהיה אמר, ״מעליש״ תופחה. של חייה את
אחת.״ עוד

 העדין מצבה על ספר לרבנות, ירד הוא
 לחלק דזי של הסכמתה ועל תופחה, של
 בריא הבעל ואת העץ בצריף האחד החדר את

(ובהסכ טוב במזל נוספת. אשה עם הבשר
עו בן־ציון חי מאיר הרב של האישית מתו

נשים. לשתי לבעל סבלן הפך זיאל)
 והשלוה השמחה כי לדעת סבלן נוכח מיד
 בקוביבה הקשים החיים הלאה. ממנו רחקו

ה האשד, כמו כך כל הפייעו לא הנידחת
 אהבתה זו היתד, : באמצע שנדחפה שלישית
 ה" בעלת לולו, האם — תופחד, של הגדולה
השמאלית. העין על תבלול

 נתנה )70( לולו העיניים. דרך כס!»
 את למרר עליה החיים. בחכמת שעור לבתה
אותר״ לגרש מסבלן לדרוש דזי, של חייה

 והיחידה הראשונה לליידי תופחה את להפוך
מש לכל זאת בכל הספיק לא הכסף בבית.

 הפעם שהביאה מהילד כתוצאה סבלן פחת
לעולם. תופחה

 תופחד, : המטרה מחצית הושגה לבסוף
 היה אולם אחת מספר הבית לגברת הפכה

כ גם התגלה שסבלן מכיוון אמה, בית זה
 אילץ דזי, אשתו את להעריץ המשיך סרבן,

ביתו. את לעזוב תופחה את כך על״ידי
ב נמשכו המשפחות שתי בין המריבות

 האחרון החמישי יום בבוקר אשד עד סדרן
 מאחד בתה, הסעד. ללשכת תופחה הגיעה
 על" נשלחה בעיראק, הקודמים בעליה משני

ב שלמה תופחה לקיבוץ. לשכה אותה ידי
 לדרוש באה היא נסיעה• דמי עבורה זמנו
חזרה. הכסף את

 לה הסבירה הסוציאליול שהעובדת לאחי
הב מסויימת, בפרוצדורה כרוך הענין כי

 תוציא כי צעקות כדי תוך תופחה לה טיחה
 באותו שהיה סבלן עיניה. דרך הכסף את

 השגרתיים מביקוריו לאחד בלשכה בוקר
 ממנה ביקש לאשתו עדיין תופחה את החשיב

לצווח. תפסיק המשפחה, את תבייש לא כי
הרופ עצביה בשביל מדי יותר זה היה

 על גם צעקתו הרימה היא תופחה. של פים
ש כמעט בו, לחבוט החלה הסרבן׳ הבעל

 בקרבת שעמד אשפה פח עליו הלבישה
מקום.

״אחרוג יהיה ״מחר  נשימה חסרת !
 הבנים חשוך הספר לאחיה, תופחה ספרה
 לקרוע רצה עליה, התנפל סבלן כי יחיא,

כבודה. את לחלל ולבניה, שמלתה את
היד. זה בעיניו פעמיים. חשב לא יחיא

 אחיו לבית מהר הוא ההתעללות. שיא כבר
 קודם יום השתחרר אשי ביבנה, יחזקאל

אדם. שדקר אחר בערבות לכן
 בקול יחיא ספר ביניהם החליטו אשר את

 התמיד״מתד האווירה בעל בבית־הקפד, רם
 או מידי גט לאחותו לתת חייב סבלן :חד,

חדשי. תשלום לה לקבוע
ה הכרזת את בהתרגשות ששמע סבלן,
 את נשא כי לו הזכיר יחיא, של מלחמה
כבודה. את להציל כדי לאשר, אחותו

 גם בבית־הקפה זו הודעתו ע; חזר יחיא
 ברוחו שונה היה שלא שבת, ערב למחרת,

 תשיר, לא כבר ״מחר : רגיל חול מיום
״אחרת יהיה מחר  שהנעים לסבלו, פנה !

 בעזרת מסולסלות עצובות בזמירות לקהל
ל חשיבות ייחס לא אחד אף הערב. קולו

 שרוח והמצומק השדוף יחיא של דבריו
 מעל־ למחקו בהחלט כמספקת נראתה קלה
האדמה. פני

 היה למחרת חצות. לאחר עד זמר סבלן
 קצת שחק לבית־הקפה, שבאו הראשונים בין

 סוכריות משמשות הכסף כשבמקום קלפים
 בקפה, לד,שאר ידידיו להפצרת סרב מנטה,

בצהריים. 12ב״ עזבו
 לו הזכירה בביתו גופות. כין סכין

 יום באותו הוגשה לא ארוחת״בוקר כי דזי
מוכר של לחנותו פנה סבלן מצרכים. מחוסר

 קפה, לכוס שהזמינו לוי נאג׳י האבטיחים
אב שני האחת ידו על הניח בעוגה, כבדו

 בשניה תחב קילוגרמים, ששה בני טיחים
 שלחו לחם, שיקנה כדי לירה, חצי בן שטר

לביתו.
 עליו זנק־ר ומיד במדרגות סבלן ירד אך

 בו לחבוט החלו הן הנרגזות. ולולד תופחה
הצ שני ביניהם. הפריד אץ, נאג׳י כהלכה.

בלבד. בקללות והסתפקו עמדו דדים
מה בלבד. זמני באופן היה שזה נראה

 שני הופיעו עבדו, משפחת בית ממול, בית
 נאג׳י ).74( ראובן והאב ויחיא סלמן האחים,

 נפל הוא חזרה. דחפוהו הם אותם, גם דחף
דם. שתת ראשו סמוך, ספסל על

 של בידו נאג׳י ראה עיניו את כשהרים
 סכין ולחזור, הביתה לגשת שהספיק יחיא

כוחו בשארית סנטימטר. 10 באורך מטבח
אצב בידו. הסכין את תפס נאג׳י׳ קם תיו

 עזב הוא להזהר. לו קרא בנו נחתכו, עותיו
המקום. את

 לטפל נכונה עבדו משפחת כל היתד, עתה
 הגדר עמוד אל נלחץ סבלן אחותם. במענה

 האחת וידו לרגליו רמוסים כשהאבטיחים
 להגן מנסה הוא ובשניה העמוד את לופתת

עצמו. על
 רחם בלי עליו ניטחו המכות עזר. לא דבר

 להשחיל הצליח יחיא מקום. ובכל צד מכל
 יוד,עמלים המזיעים הגופות בין הסכין את

 ושוב פעם עוד פעם, סבלן את דקר קשה,
פעם. כעשרים פעם,

 זע־ !״ חיים לו יש !אויר עוד לו ״יוצא
 עוד הוסיף יחיא כמטורפת. הנשים אחת קד,

דקירות. שתי

 כש- נמלט, יחיא אופניים. על רדיפה
 בקרני המבהיקה והסכין דם, נוטפים בגדיו

 רמסה השכנים עדות לפי בידו. השמש
 פותחת כשתופחה החתן של ראשו את לולו
 אותן מלאה הבעל, של המזוגגות עיניו את

חול.
 של המשוסעת גוויתו נשארה למשטרה

 כתמי מכוסה העמוד את עקרה היא סבלן.
 חלק נסיה משפטי, מוצג שישמש כדי הדם

 היה שעליה יחיא של בביתו העץ ממדרגת
מטרה. לאותה דם, כן גם

 כל כמעט בינתיים הגיעה המשטרה לתחנת
 הנחלה. ואל המנוחה אל ההגונה המשפחה

 אחריו שרדף המא״ז על־ידי שנתפס יחיא,
 ברצח הודה בידו טעון כשסטו אופניים על

לפ עדיין נוצצה ד,תבלול, בעלת לולו, ואצל
 בנה את בידיה נענעה תופחה אחת. עין חות

ראו האב ד,פוזלת. בעינה אליו קרצה הקטן,
נתפס. לא סלמן מחריש. ישב בן

 בקשר דבי לחדש חשבה לא המשטרה
 ״אולם,״ במעברה. המשולשים הזוגות ליתר
 חי היה סבלן ״אם חוקר׳ משטרה סמל אמך
בביגאמיה״. אותו מאשימים היינו

אדם דרכי
*גשירות1 חידות
בפע שצלצלו הצבאיים השוטרים שלושה

 לפנות שתיים בשעה ציונה בגם בית מון
 את לעצור : חשובה בשליחות באו יוקר

 ג׳וזפין צה״ל. משרות המשתמטת ג׳וזפין
 חשובה, שליחותם כי השוטרים עם הסכימה

 נשואה כאשד, מיותרת. היא כי טענה אך
 המסמך צבאי. משרות משוחררת היא היתד,

ב במקרה נמצא הנשואין, תעודות לטענתה,
 כבת ג׳וזפץ. הורי ישנו בו הסמוך, חדר

הזמי ההורים, את להעיר לא ביקשה טובה
בבוקר. לשוב השוטרים את נה

 עדינותה גם נעלמה השוטרים, נעלמו אך
 הוריה, את להעיר מיהרה היא ג׳וזפין, של
 רב זהב, צורף :שכנים שלושה אתם יחד

פמנדו. הימים׳ משכבר ידידה ואת המושבה
טב שתי הזהב צורף סיפק שעתיים תוך

 את ופרננדו וחופה כתובה — הרב עות׳
נשואה. לאשה ג׳וזפין את בכך הפכו הבעל,

ב בשש הצבאיים השוטרים שבו באשר
 ערים, ג׳וזפין של הוריה היו כבי בוקר,
 את הצבאיים לשוטרים ברצון, הראתה, והיא

משרות. החרות מבטיחות הנשואין תעודות

הארץ
 טרג־ נושי של הכללית האסיפה

המ בבית־המשפט תתקיים סמיסיד.
 1 בשעה לחודש 19ב־ בחיפה חוזי

(הארץ). בבוקר
 חיפה קיפניס, ח.

 ? נזה בעיניים, חושך
 ביותר איכזבה צפת של הנבחרת

בכדורגל העולמי הגביע במשחקי
(הארץ).

 רחובות בר״אורה, י.
? הרוחות לכל ציפיתם, למה

חיפה זולטן, דינה
המממ...

רזי ואלמנה סגלן משה רצח קרבן
משמאל תבלול מימין, פזילה




