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 את לקחה פאהימה של האמא בטעות. צח,

 את לקח שלי אבא אלינו. וברחה הילדים,
מהם. שלושה וחיתן אותם, וגידל הילדים
ל באנו שלי והאחים שלי וההורים אני
על פאהימה, שלי, הדודה .1951 בשנת ארץ
מאוחר. יותר תה

בש בחרו שלי ההורים ,16 בת .כשהייתי
 אבל עשיר, בן־אדם ,27 בן גבר חתן. בילי

כמובן. התנגדתי לא אבל אותו. אהבתי לא
 קובעים שההורים הנוהג, היה ככה אצלנו

שלהם. הילדה של הבעל את
ה לפני שבוע יכולתי. לא זאת בכל אבל
מ ברחתי מוכן, כבר היה כשהכל חתונה,
שלי, הדודה אצל להתחבא הלכתי הבית.

׳ פאהימה.
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פאר,י־ אותי לקחה כך, אחר שנה צי ך*
 בכלא לביקור איתר. לבוא אחד יום מה | |

נעים, שלה, הבעל יושבים היו שם שאטה.
 ה סיפ, פאהימה ג׳ומעה.* חורבי שלו, והאח

 האמת אבל תקיפה. בגלל יושבים שהם לי
כייסות. בגלל ישב שחורבי היא

 חמש־שש אולי בשאטה שביקרנו אחרי
 בחור היה הוא בחורבי. התאהבתי פעמים,

רושם. עלי ועשה יפה,
שלו חופש קיבל הוא להתחתן. החלטנו

 של בבית החופה את ועשינו ימים, שה
והבי אורחים, מאתיים אולי באו פאהימה.

1,500 אנגלי כטף וגם מתנות, הרבה או
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 בעצמה, והמתנה הסבלנות, חסר המתנה מקבל המתנה, נותנת רו
התראה לאחר הבית את פינתה בעלת־הבית מחיפה. ספיישל בנסיעת

 הגיעו כאשר נכנסה, עצמה פאהימה מפאהימה, מוקדמת סלפונית
 וקרפ נעמי ואילו הכניסה, למדרגות שמתחת הקטן לחדר למקום,

 סגן נראה מימין הדירה. לתוך פנימה נכנסו המדרגות, במעלה עלו
מדי. יותר שתבע התובע — קרפ יצחק בחיפה, המחוז פרקליט

■

בברבהחו! אישוז״תי
 ראיתי לא והמתנות הכסף מכל אבל ל״י
פאהימה. לקחה הכל גרוש. אף

 לבית־סו־ חזר חורבי ימים שלושה אחרי
פאהימה. אצל לגור נשארתי ואני הר,

 כמת הביתה הביאה שלי הדודה אחד, יום
ו קשה, מאוד שהמצב לי ואמרה גברים,

 קצת לנו שיהיה איתם, לשכב צריכה אני
כסף.
מהבית. וברחתי הסכמתי, לא

ה מן מ  אחד גבר פגשתי זה, אחרי ז
 גם שגר נשוי, גבר הוא ישראל•• ושמו ^

 כל את שמע הוא התקווה. בשכונת שם, כן
 אמא של לבית אותי ולקח לי, שקרה מה

בחולון. שלו
יש של אשתו כמו נהייתי הזמן במשף

 אהב ובאמת הכל, לי שיהיה דאג הוא ראל.
 איתי. להתחתן יכול היה שלא רק אותי.

 ילדים? שישה לו ויש מאשתו, יתגרש איך
 בעיתונים, הסיפור כל שהיה עכשיו, בכלל,

 לא בלעדיו, ואני אותי. יעזוב בטח הוא
ה בחודש עכשיו אני לעשות• מה יודעת
 שלו הכספי המצב ישראל, בהריון. רביעי

 לו היה ולא האחרון, בזמן קצת קשה היה
הפלה. לעשות בשביל לי לתת כסף

 נד השתחרר חורבי, שלי, שהבעל אחרי
 הוא לזנות. אותי להביא ניסה הוא שאטה,

 פאהימה, של י*ית אותי והחזיר אותי תפס
ל פניתי איתם. אשכב שאני גברים והביא
 שלא לדיינים סיפרתי גט. וביקשתי רבנות

 את לי נתנו והם בשבילו, לעבוד הסכמתי
הגס.

 עלי ומספרת הולכת פאהימד! כשיו
 עשרים בשביל אותי להשיג שאפשר {ל
 שנים משבע יותר במשך שקר. זה אבל ל״י.
 וגם ישראל. מלבד גבר שום לי היה לא
 אבל כסף. בשביל שכבתי לא התובע עם

 שנה לפני נתפסה היא — בעצמה פאהימה
חם. על

 לא פאהימה ובין ביני היחסים ככה, אז
 אלי, באה היא אחד יום אבל טובים. היו

 לראות שרוצים לי ואמרה שבועיים, לפני
 למה אותה שאלתי בחיפה. בפרקליטות אותי
 של החדש המעצר בעניין שזה אמרה והיא

 חור־ ,לשעבר שלי והבעל נעים, שלה, הבעל
 שאני בגלל בטח שזה אמרה פאהימה בי.

 של אשתו בתור בתעודת־זהות עוד רשומה
אותי. צריכים הם זה בגלל חורבי,

סיפרתי לא לחיפה. איתר. ובאתי הסכמתי,

 ג׳ומ' ונעים חורבי האחים עלו באשר •
 שם־משפחתר את נעים החליף מעיראק, עה

 המקורי. בשמו נשאר חורבי ואילו ליצחק
מוסווה. השם ••

או להרגיז רציתי לא לישראל. הנסיעה על
 פאהי־ את סובל לא שהוא בגלל סתם, תו

לי. עשו וחורבי שהיא מה בגלל מה.
 לי גילתה פאהימה לחיפה, כשבאנו רק

 הדם את להציל מוכרחה ״את האמת. את
או וביקשה לי, אמרה היא המשפחה,״ של
הב לא היא התובע. עם לשכב שאלך תי

 ממנה קיבלתי לא וגם כסף, שום לי טיחה
גרוש.

■ 1■ ■!
תי — ל ה, א ת  היא אני. דווקא למה או

לבקש. מי את יותר לה שאין לי אמרה
 של אשתו מלכה,* את לתובע הביאה שהיא
 אותה, רצה לא התובע אבל שלנו, קרוב
 ואחר השביעי. בחודש היתה שהיא בגלל

 של ארוסתו שהיא רבקה את לו הביאה כך
 בדיוק לה היה רבקה אבל שלנו, אחר קרוב

 ורק אותה. גם רצה לא והתובע המחזור, אז
המשפחה. של הדם את להציל נשארתי אני

 לקרם לתת רצתה שהיא לי אמרה פאהימה
לק הסכים לא הוא אבל ל״י, אלפים עשרת

רצה. בחורה רק חת.
 אבל מסכימה. לא שאני לפאהימה אמרתי

 ובסוף לתל־אביב, לחזור גרוש לי היה לא
שלו. למשרדו איתר, ונכנסתי הסכמתי
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ה ^ מן מ  מ־ לתל־אביב שחזרנו אחרי ז
שאחיו לי ואמר ישראל אלי בא טבעון, ^

מוסווים השמות •

 יחד, פאהימה עם בנתניה בטקסי אותי ראה
 כל־כך כשאנחנו שם, איחה עשיתי ומה

שונאות.
 עלי איים הוא אבל לו, לספר רציתי לא
 לא אוחי. יעזוב הוא לו, אספר לא שאם

 הכל. לו סיפרתי אז אותי, שיעזוב רציתי
 למשטרה, אותי ולקח כששמע, התרגז הוא
להם. סיפרתי ושם

 פאהי- זאת הזה, בעסק אותי, מרגיז הכי
 אחרי אבל בעיתונים. עלי שדיברה איך מה.

 עם והייתי בקשתה את למלא שהסכמתי
ו לכלא אלך ״אני אחרת. דיברה היא קרפ,
 מסיבה לך שנעשה ולנעים לחורבי אגיד

 לך מגיעה וולא אז. לי אמרה היא לכבודך,״
שיקה.״1

ממנה. קיבלתי נשיקה איזה ואבוי אוי

 בחודש כיוס היא ג׳ומעה נעמיהרביע■ בחודש
 אותה הכניס להריונה. הרביעי

 נעמי ילדים. לשישה ואב נשוי גבר שהוא העכשווי, ידידה ׳להריון
מלא וגוף כתפיה, על פזור שחור שיער נאים, פנים תווי בעלת יחיא

ה משקפי־השמש מאחורי מאוד מיסתורית נראית נעמי ושופע.
ה עיניה ניגלות אותם, מסירה היא כאשר מרכיבה. שהיא ענקיים

עצ והסתגרות עצבות והמגלות — בעדינות המאופרות שחורות,
זרים. אנשים עם לשוחח נוהגת נעמי אין האחרונה בתקופה מית.
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