
ד״ן אילנה

כש גם נמשך אילנד. של ירודהדבש
 העדה בת אביבה החוקית, ואז־דיאס גברת

 שנים 7 מזה יהודה של אשתו התימנית,
בהו בעלה אל הצטרפה ילדיו, לשני ואם
 אל אילנה של טיסה מימן יהודה לנד.

 בלונדון, הביקור לאחר בלונדון. אחותה
 היה הולנדים, ידידים בבית אותה שיכן

 את משאיר כשהוא יום, כל לבקרה בא
משפחתו. עם החוקית אשתו

 אילנה, נזכרת נפלא,״ פשוט היה ״הוא
 התחלנו נשוי. שהוא למצב התרגלתי ״ואני
 ואני ארצה. כשנחזור החיים את לתכנן
 אם של חיים לקראת פחד ללא הלכתי

 ויחם אהבה לי נתן יהודה בלתי־נשואה.
 והחברה שמשפחתי אמנם ידעתי נהדר.

 לי איכפת היה לא אבל אותי, יחרימו
 שיוולד, התינוק עם לי שהיו החיים כלום.

לכל ומעבר מעל לי נראו יהודה, ועם

 לקר- מומחה הוא ואז־דיאס הודה *
 וקא- ג׳יאו־ג׳יטסו ג׳ודו, בות־מגע:

ראטה.
 וכל גוף, דקת צעירה היא דיין אילנה

 נחרצה אחריתו השניים בין מגע קרב
מראש.
 :הוא .23 בת יפהפיה צברית :היא

.32 בן הולנד, יליד יפהפה.
 שנה באביב ״הכרנו אילנה: מספרת

ראי עבדתי, שם בכפר־המכביה, שעברה
 הוא שלו היופי ממנו. והוקסמתי אותו תי

 אך בחורה, עם היה הוא אותי. שהקסים
שהת ידעתי ואני נצמדו שלנו העיניים
 שהיה שהבחורה אז ידעתי לא אהבתי.

 שהסתכל מהצורה ראיתי אשתו. היא איתר.
טעי לא ממני. התרשם נורא שהוא עלי,
 הבחורה, עם המקום את עזב הוא תי.
 הערב באותו כבר אלי. וניגש לבד חזר

התחיל.״ זה וככה למסעדה יחד יצאנו
 של סוערים שבועות בששה נמשך זה

חש לא היא יומיומיות. קבועות פגישות
 על לה סיפר לא והוא נשוי שהוא דה

 אחריו מטורפת הייתי ״כבר כשסיפר, כך.
 שנהיה העיקר כלום, לי איכפת היה ולא

מתחיי ופניה זכרונות אילנה מעלה יחד,״
לפתע. בות

 השרירים, בעל אהובה לה סיפר ואז
 לחוץ־לארץ. חודשים למספר נוסע שהוא

 עד פתאום. החשיך הכל נורא, היה ״זה
 יחד. הזמן כל היינו ורוד. היה הכל אז
 להיות המחשבה את לסבול יכולתי לא

בלעדיו.
 אילנה, ממשיכה אמר,״ תיכף הוא ״אבל

 איתי.״ אותך לוקח אני תתרגשי, ״אל
שמחה. של לגל מקום פינה הרגעי הפחד

נהדרת התחלה

 בתחילת ואז־דיאס — דיין הטרי הזוגושנו הרומן ראשית
 נעשה הצילום (למעלה). הלוהט הרומן

 המאהב לבית בבואם התינוקת, ובתה דיין אילנה :למטה באירופה. המשותף הטיול בעת
הבנק. לחשבון להכניס היה שעליו השבועיות הלירות 50 את לדרוש (בבגד־ים) לשעבר

נורא וסוף
ש לקניות יחד יצא המאוהב זוג ך*

ש ואז־דיאס, יהודה הנסיעה. לפני | ן
 בארץ, הידועים מן הוא שלו לג׳ודו המכון
לתפארת. נסיעה בגדי לאהובתו הכין

 משפחת את לבקר להולנד, נסעו הם
 הבירה ערי בכל התעכבו בדרך ואז־דיאס.

 הוציא רחב־לב, היה יהודה אירופה. של
 תכשיטים בגדים, ברכישת ממון אילנה על

 בינתיים גילתה אילנה שונים. וקישוטים
בהריון. שהיא

הפלה,״ לעשות התכוונתי לא ״מההתחלה
 הפלות נגד עקרונית ״אני קובעת, היא

 עם בכה הוא בהתחלה זה. את לו ואמרתי
 וקיבל התגבר בסוף אך בעיניים. דמעות

 קבענו תינוק. ממנו לי שיוולד העובדה את
 לה נקרא תינוקת, זו תהיה שאם אפילו

פלורה. — לברכה זכרונה אמו שם על
38 ״

ל□ , החוקית האשה
 על במכות איימה המכון בעל של אשתו
זו. תמונה בהחבא לצלמה שהצליח הצלם,

 לעצמי תיארתי לא שאז כמובן אחר. דבר
 כל־כך.״ נורא יהיה שהסוף

מאי כשחזרו נהדר. באמת היה יהודה
 חדרים, שני בת דירה לאילנה שכר רופה׳

 לבעל-הבית בינו נעשה החוזה בגבעתיים.
 350 וקבוע, סדיר באופן ששילם, והוא
 שריהט גם הוא חודשי. דירה שכר ל״י
 ארון כולל עליז, חדר והכין הדירה את

שיוולד. לרך ובגדים לבנים מלא

סצינת
והפילגש האשה

ע ׳יר 10 באוען ^1׳״*- \ יי-׳״- יי-■ —ך קבו ו
 שפתח הבנק בחשבון ההריון. עת כל 1 1

 תמיד היה הנשוי, אהובה אילנה, עבור
 משאיר היה הסדירים בביקוריו גם כסף.

אמר. בבית,״ ״שיהיה מזומנים. לה
 אילנה. מספרת נסיכה״ כמו חייתי ״אני
 אלף בסביבות בחודש עלי הוציא ״יהודה
 והיה יפים, הריון בגדי לי קנה הוא לירות.

שלו.״ הספורט מכונית את אפילו לי נותן
 נמשכו דיין אילנה של הנסיכיים החיים

בסע נכנסה אז הלידה. לפני שבועיים עד
 ממש היה ״זה אביבה. החוקית, האשה רה

 במרירות אילנה מחייכת ברומנים,״ כמו
 הבאנאלית הסצינה כל את לי ערכה ״היא

 צעקה היא בעלה. של לפילגש אשר. של
 צילומי את לי והוציאה אותי וקיללה עלי

שלהם.״ הילדים
 אילנה, על ירדה הממשית הקללה אך
לח נעלם הלידח, לפני שבוע הגבר. מצד

 להת- החל שלה הבנק חשבון גם לוטין•
 בו מרגע אותה החרימה משפחתה ריקו•
 ונעזבת בודדה וכך, הריונה. על ידעו

 ל- הגיעה ליווי ללא הלידה. צירי אחזוה
 התינוקת את ילדה בקריה, בית־החולים

שיועד שהשם אמנם זכרה היא עידית.

מתה


