
 ואת ארבל נחום את הכרתי בסוף ״רק
 מאוד טובים אנשים הם שאלה ידעתי אשתו.

ביחד. איתם החיים את לחיות יכול ואני
 אתחתן. שאני מאוד רצו שלי ״ההורים

 ערביה בחורה לך נשדך ,בוא לי: אמרו הם
 הם לי.׳ תשדכו .טוב, להם: אמרתי טובה.׳
 1500ב־ אחת קנו ובסוף וחיפשו חיפשו
לירות.
 כי הזאת, הבחורה את סבלתי לא ״אני

 את ושילמתי חתמתי אבל אותה, הכרתי לא
 עזבתי הקוף רצו. שלי ההורים כי הכסף.
הכסף. כל את והפסדתי אותה

 כי מבסוט, נורא הייתי עכו ״בחומות
 הים, את אוהב נורא ואני הים על־יד זה

 הוא כמה ולראות שלו הרעש את לשמוע
 שותל והייתי קטנה גינה גם לי היתר. כחול.

 והייתי יפה, מאוד גדלו הם שתילים. בה
 לי יש בוקר. כל אותם ועודר אותם משקה

 מטייל יום כל ואני משלי, קטן חוף כאן
 לו שקוראים שלי, הקטן הקוף עם יחד בו

 קראו ישראלית. חברה גם לי היתד, זורבה.
 אני ואחר־כך נפרדנו, אנחנו אבל הלנה, לה

בריג׳יט. את הכרתי
 אני השני, את אחד אהבנו שכבר ״אחרי
 מכאן. לנסוע צריכה היתד, היא ובריג׳יט,

 תחזור. היא שבינואר לי הבטיחה היא אבל
כו היא ממנה שקיבלתי האחרון במכתב

להנה. מגיעה היא חודש שבעוד תבת
 נגור. איפה חשוב לא נתחתן. בטח ״אנחנו

לנו יש אבל כסף, לה יש אם יודע לא אני

עדון וצה ת במו מו עו, שס עכו, חו פי  שהשפיע ונראה הו
מן חות  את שעזבה בריג׳יט, במקום. הערבי הטבח עם הרו

ם לאהובה, ארצה, לחזור עומדת אחדים, ים אלה. ביסי

המאהב
להתחתן מנת

 היווני׳ ״זורבה בכינוי בעכו המפורסם זדאן, סלאח
ששודכה ערביה אשה עבור מוהר שילמה שכבר

 משפחתו, עם נלחם ,
לשאתה, סירובו לו.

עימה הדנית, ידידתו עםעל

 זה.׳ את לנצל צריך אז
 אנגלים כשהיו עוד בחיפה, נולדתי ״אני
 ולא קטן ילד הייתי שלהם בזמן בארץ.

וה המלחמה היתד, אחר־כך בהם. הדגשתי
לעכו. מחיפה עברה שלי משפחה

מןניהל לסיבוכים. לגרוס סלול סוער, רו

שמח. שיהיה והעיקר הים, את
 הם הרבה. זה על מדברים שלי ״במשפחה

 אני אבל איתה, אתחתן שאני מסכימים לא
 כבר לה שלחתי רוצה. שאני מה אעשה
על לה תלוי שזה יודע ואני נשואין, טבעת

סן מתנהל חודשים שמונה מזהוהדנית העובי זדאן, סלאח בין סוער רו
היפה־ הדנית הרקדנית לבין עכו, מחומות הערבי הטבח

ם להגיע העומד אולסון, בריג׳יט פיה חרף אלה בימי אין, שו משפחתו. של הנמרצת התנגדותה לנ

 אוהב. שאני כמו חיים לי היו לא ״בעכו
 אחיות שתי לי ויש בניין, עובד שלי האבא
 שנתיים בים. בדגים, בהתחלה עבדתי ואח.

 אחר־ מבסוט. הייתי לא אבל זה, את עשיתי
 לא כן וגם נהג בתור שנים שש עבדתי כך

מבסוט, הייתי

 נשואה שהיא לכולם מספרת ושהיא הצוואר
 ובלילה שבועיים, בעוד לד,נד, תבוא היא לי.

 כוכבים המון כשיהיו החודש, של יפה הכי
 נתחתן.״ אנחנו בשמים,

 ויראה שנים, בעוד יבוא מאמין, שלא מי
מחותנים. אותם

רבי
ענו חומות את רו

אה־ איתה ומתנה הגלים רחש את לה מיע
להתחתן. עומדים הם עכשיו בים. בשם

 מספר עכו,״ לחומות הגיעה ״כשהיא לו יש
 התחלתי חודשים, עשרה ״לפני זדאן, סלאח זורבה

 טיילנו חודשיים הים. חוף על איתר, לטייל
 ו־ שחינו בשדות, פרחים קטפנו החוף, על הערבים

 אחד לאהוב התחלנו כך ואחר השתזפנו,
הז זאת ,תראי, לה: אומר הייתי השני. את הוא
אותי, אוהבת ואת אותך אוהב אני דמנות. מש

במדינה
שן )14 מעמוד (הס
 מיוה בקנה משפחות איחוד למען לפעול

 בו אין כי עד גדול, כה הוא בינלאומי,
קטנה• אחת משפחה לאיחוד מקום

ריק. נשאר פטמה של כיסאה

אדם דרכי
בעין עין

 ימים המבלים הישיבות, בחורי בקרב
 מתי רק מצויים שבקודש, בלימודים כלילות

 לא כי על מצפונם אותם שנוקף מעט
בצבא. שירתו
 הספיק הוא השבוע. התפרסם כזה אחד

 בלימודי טובות שנים כמה לבלות כבר
משפחה• וגידל מהודר זקן סיפח תורה,

 למצוות ילדיו שני את כשגידל עתה,
 מעיסוקיו לרגע ניפנה טובים, ומעשים

 הכחולות עיניו שתי את נעץ היום־יומיים,
משי שוחרר שהוא בעוד כי ניזכר בעברו,

 משרתים המדינה, חוקי פי על צבאי רות
וכדין. כדת אחרים צעירים

מש בנות על שמע הוא שם. בעילום
 בהגיען שנתעוורו מטבריה, שאול פחת
 מעיניו אחת את לנדב החליט שש, לגיל
 עיניה. מאור את מהן לאחת להחזיר כדי
 קרו כאלה מקרים כי בעתונים קרא הוא

 כדי זרה בעין להשתמש הנסיון וכי כבר,
בהצלחה. עלה עיוור להציל

 נאלץ הבקשה, הופנתה שאליו הרופא,
 זרה בעין שימוש כי קבע הוא לאכזבו.

 בליקוי מקורה העיוורון כשסיבת רק יתכן
 שאול משפחת בנות של במקרה בקרנית.

המפ העצבים בשיתוק הוא העיוורון מקור
העין. את עילים

 הוא כי הסביר נואש, לא הישיבה בחור
 לבצע הזכות לעינו תתגלגל שעוד מקווה

החלטתו. את
 על שקרא נבנצל, יצחק המדינה, מבקר
 שהצעיר ״נאמר הגיב: בעתונות, ד,מיקרה

 ואני שמו, בעילום רוצה עינו את שנידב
 דיבר לא שהוא גם מה רצונו, את מכבד

 מדי נשגבים דברים הם אלה כך. על אתי
בהם.״ יתערב אחר, מישהו או שאני, בכדי

 על המופקד האדם, את שעוררה הסיבה
 הציבורי, והרכוש המדינה תקציבי ביקורת
 לחלוטין, פרטית עין של גורלה על להגיב
 את שנידב הצעיר פשוטה: בעובדה נעוצה

אביגדור. בנו הוא עינו

חקירות
נעזגו־ לא במב׳

ביש שבוצע ביותר הגדול היהלומים שוד
מפתרונו. עדיין רחוק השבוע היה ראל

 השוד למחרת המשטרה שערכה ענק במצוד
 לא העז רצונם למרות אך איש, 11 נעצרו

 העצורים מן איש לקשור הבלשים יכלו
הנועז. בשד

 אנשי בקרב שמועות של לגל גרם השוד
אף המקצועיים החוקרים היהלומים. ענף
בוצע הוא כי האפשרות, את פסלו לא

הפ השתתפותו אולי או — ידיעתו תוך
למקצוע. מקורב איש של — עילה

חיו תוצאה לשום עדיין הביא לא הגל
 באדם לפגוע הספיק כבר הוא אולם בית,

שפורסמה אחת, שמועה לפי פשע. מכל חף
ש־מקצוע נעצר ),1445( הזה בהעולם אי

 מיס- שורת בשביל בקבלנות העובד תתיק,
עלים.
 בשם היהלומים בבורסת מוכר נגר לוי

 שעזב האחרון האיש היה הוא ״במבי״.
 מייד כי ומובן שנשדדה, לפני המלטשד, את

 רק זה היה אולם המשטרה. אליו פנתה
 נעצר לא והוא אינפורמציה, קבלת לשם
כלל.

הא על אינפורמציה למישטרה מסר הוא
 שהוא בעת המיפעל, ליד שהסתובבו נשים
 כה אינפורמציה זו היתר, אולם אותו. עזב

 במאומה המשטרה את קידמה שלא כללית,
 שלל, עם ׳מסתובבים עדיין והשודדים —

ל״י. אלף 600 ששוויו

שראליאדה י
:אחרונות ידיעות •

 יליד ,26 בן אלמן יורק, מניו תייר
 עסק- לו יש בניו־יורק, שנים הרבה רוסיה,

ת גדולים קים טונו ת בסי  בניו־יורק, גדול ובי
ת, יפה באשה מעוניין  משכילה, ואינטליגנטי

ת השולטת שפו .50 עד 48 מגיל רבות, ב
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