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״״עמוד : ג׳מיל  פאף״—״פיף עשה ג׳מיל !
 הגמל, על הרוכב ברח. סוסו על והרוכב

 מורמות כשידיו ירד השכן, מהשבט עמר, אבו
 עם למסרו והבטיח אותו קשר ג׳מיל למעלה.

 לי אסור יכול, אינני ״כעת : למשטרה בוקר
המקום.״ את לעזוב

הסום, על הרוכב שב קלה שעה כעבור
לשח דרש עמר, אבו של אחיו אל־קדר, עבד
 לשחרר וזייגר ג׳מיל כשסירבו אחיו. את רר
 את ניצל עמר אבו יריות. נפתחו האסיר, את

 צעדים רק עשה הוא להימלט. ניסה המצב,
בדם. מתבוסס נפל מספר,

 כי למשטרה עב־אל־קדר סיפר למחרת
 לתוך האסיר את ג׳מיל לקח כיצד ראה הוא

 הואשם ג׳מיל קר. בדם אותו הרג ושם הצריף
לתל־מונד. הועבר תחילה, בכוונה ברצח

הנ בתא תמים ג׳מיל עמד שעבר בשבוע
 עומדים מזויינים שוטרים כששני אשמים
 המחוזי השופט מפי לפסק־דין האזין לצידו,

 התאום חוסר על התפלא אשר בקר, עלי צבי
 הערבית, דוברי ההרוג, משפחת בני בעדויות
 שלא אנשים, שני בעדויות המוחלט והתאום

 יחד בקר, בשיחה. מלים שתי לקשור יכלו
 גולן משה אחרים, מחוזיים שופטים שני עם

 מכל יריות והיו היות כי קבע כהן, ויהודה
הכ יצא רובה מאיזה לקבוע קשה הצדדים

ל סיגריות חילק זוכה, ג׳מיל הקטלני. דור
 תל קסטנר) (השופט אמנון לתובע, שומריו,

שימרון. שאול ארוין המוכשר, ולפרקליטו
ת ר פ חו ת ה אי מ אקד ה

 לא לכן, ;בעליה את מבזה המלאכה אין
אוני מוסמכת אבד, נחמה כי הדבר ייפלא

 תל־אביבית כתופרת היום משמשת ברסיטה,
 בי הוא, אחר בלתי־מפליא דבר פשוטה.

ב בהיותה לדעת, נחמה שנוכחה לאחר
ונפ קמה — יפה עלו לא שנשואיה לונדון,

בעלה. מעל רדה
 מהבעל־לשעבר שקיבלה הפיצויים בכספי

 מלאים ארגזים ארבעה כדי לשמלות בד קנתה
 הצהירה המכס שלטונות בפני לארץ. והפליגה

 ומשהגיעו עולים, כחפצי ארגזי־הבד הבאת על
לשחררם. ניסתה

הכל המשטרה החשבון. על מעצר
 מתעודת לא משום־מה, התרשמה, לא כלית

 טענה הגירושין, מתעודת ולא האוניברסיטה
 דרשה מוברחים, בדים על חיפתה נחמה כי

 כוזבת הצהרה מתן באשמת מעצרה את
ימים. לארבעה נעצרה נחמה הברחה. ונסיון

 שלא אינטליגנטית בחורה היא נחמה אולם
ל לכן׳ ביקשה, תא־הכלא, בקסמי נמשכה
בחיפה. וייס בבית־מלון חשבונה על היעצר

 טען המשטרה סמל בפדחתו. גירד השופט
 יומם מיוחד שוטר להחזיק אפשרות אין כי

 : הפשרה נמצאה לבסוף בבית־המלון. ולילה
 אוניברסיטה בוגרת היותה בזכות נחמה,

ה ימי את השבוע תבלה הגונה, ובחורה
אקד מוסמכות שאינן עצירות עם מעצר

 השוטרת בחדר תישן בלילות ואילו מאיות,
התורנית.

חיים דרכי
ת ח רי פדרו ב

 ממרוקו, ארצה בא )25( קדושים אלברט
 יוכל אליו אחר מקום כל מצא שלא כיוון

 רמת־ במושב השתקע סיבה מאותה לנסוע.
ידע לא קדושים ירושלים. שבהרי רזיאל

 מיוחד, חוק לפי כי ידע לא גם הוא עברית.
 לשאת אסור אזור־ספר, אותו על החל

רשיון. ללא פגיון
 הפגיון, בנשיאת רק הסתפק לא קדושים

 איים גם אלא מחיוץ־לארץ, עמו הביא אותו
 בדי פסח, אליהו המשק, שומר על בו

 רימונים. ושני סטן :נשקו את לו שימסור
 פגישה לקדושים נזדמנה זו מפגישה כתוצאה

 משטרה, חוקר שווילי, אברהם עם — שניה
 לבוא קדושים את הזמין חקירתו בסיום אשר
 לתוך ברח סרב, קדושים למשטרה. אתו
בעקבותיו. ירד שוילי וחלול. עמוק ואדי

 אחזה חזקה שיד שווילי הרגיש לפתע
 :ציווה קדושים של הצרוד וקולו בזרועו
״אתך גומר שאני או — !״שתוק  שווילי !
 משכנעת. אך קלה פגיון דקירת בצידו הרגיש

 באנגלית: המשיך גבו מאחורי הצרוד הקול
אתי.״ תבוא אתה ״עכשיו
 נשק. היה לא לשןוילי ? ילך הוא לאן

 שניהם הצרוד. הקול בעל לפקודת ציית הוא
 פסי בכיוון הואדי לתוך לרדת המשיכו
 אתה ״לאן :התעניין ששוילי עד הרכבת,

 לגבול,״ מעבר ״לערבים — אותי?״ לוקח
 הקרוב. הסלע על התיישב שוילי הלה. ענה

 רוצה, אתה ״אם אמר, הלאה,״ הולך ״אינני
 של קולו גם היה כעת כאן.״ אותי תהרוג
צרוד. שווילי

 החכיפף ולפתע לידו׳ התיישב קדושים
 שווילי בבטנו. חזקה עווית מהתקפת כאילו

ה את הוציא ההודמ״ור, את החמיץ לא
 לקים. עליי ציווה קדושים, של מידיו פגיון

״את* בוא אתה ״עכשיו ה בבדיחה וכמו !
 למציית קדישים הסר פדרו על מפורסמת

למשק. עלו הם צרוד. קול לפקודת
ה בפני סיפורו על שווילי חזר השבוע

 סגן גולן. משה הירושלמי, המחוזי שופט
 שלמה והבלונדיני, הצעיר המחוז, פרקליט
 ארוכה בשורה ק־ישים את האשים שוהם,

 שיטרים תקיפת נשק, נשיאת :האשפות של
 בו העיקרי •האשמה פרם את ביטל אולם ועוד,

 ״חטיפת :מוקדמת בהקייה קד-שים הורשע
 במצב והעמדתי רצונו ונגד כחוק שלא שוטר

תייו.״ יג.ז המסכן
? כעת קדושים ילך לאן

דפון עורך־דין * ת נ פ י

הארץ
 עתונאים מחלק הבחין המשטרה, לדברי

 בתל־אביב, אלנבי ברחוב לבית... .בואו
(הארץ). החדרים מאחד שעלה רע בריח

תל־אביב א. א•
 משלו. אופייני ריח מקצוע לכל
 אמיתי עף מרק לקבל אפשר שוב

(הארץ). ״מלכה״,
 תל־אביב דן, מרדכי

 7 חיל־האוויר של פרסומת עוד
וה הנשים של במסיהים הבחינה היא
 (ידיעות בה שננעצו כאחד גברים

אחרונות).
 תל־אביב כהן, אורי

. ז ידיים ..בלי
 הוא גבורנו של שברדיפתו המיוחד *

 בעלות ג׳ינג׳יות להיות ה״קרבנות״ שעל
 ילדותו מימי במותו שנחרת מיוחד פרצוף

(במחנה).
 מגדיאל ציזלר, יהודה

ג׳ינג׳יות. מעדיפים מתים
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