
 גוייסה זזיא ששת־הימים מלחמת :תקופת
 בעזה ■שירתה שבמיסגרתו !שירות־חירום,

ב האזרחיים בתי־הסוהר למנהל :עוזרת
 כיש־ המילחמה אחרי ספורים ימים צועה.

 כמה עם נסעה הניצחון, את חגגו זבל
 למסיבת־ניצחון. לאל־עריש, וחברותיה

 והדבר לישון, ביקשה עייפה, שהייתה :יוון
 במהלך הקצינים. אחד על־ידי לה :ודר

 עצמה. על לו סיפרה השינה, לפני סיחתם,
 אליה התקשר הוא לבסיסה, חזרה :מחרת

 ה־ מן שיחרורד. אחרי פגישה. קבעו הם1
 להפגש המשיכה חודשיים, כעבור וילואים,

 למעלה עד בו התאהבה בתל־אביב, זיתו
וראשה.

 גדולה, חווייה היו בינינו ״הפגישות
 נשוי,״ שהוא לי סיפר הוא מהן ׳באחת
 הקצין. עם שלה הרומן על ג׳ודי וספרת

 לי שיראה וביקשתי לו, האמנתי ,לא
 וקיבלתי לי, הראה הוא זעודת־נישואין.

 המשכתי בכל־זאת אבל חיי. שוק זת
 אהבתי כי במקומות־סתר, אתו :תיפגש

 הפסקנו זאת, גילתה כשאשתו נורא. !!ותו
 אחד יום אבל שנה, חצי למשך :תיפגש

ונפגשנו.״ אלי, התקשר זוא
 חברה אינה ג׳ודי התכחש. הקצין

 את צריכה ואינה הפמיניסטית, :תנועה
 הלכדדלמעשד. ליישם כדי איש של נזרתו

 גדלה היא מאמינה. היא שבהם הדברים זת
 הקצין את שאהבה וכיוון מתירנית, :אווירה

 לעשות החליטה להינשא יפלה לא זך
 ולזכות לדעתה, ביותר, הנעלה המעשה זת

 רצה לא הוא ילד. במזכרת־נצח: ממנו
 בהריון. שהיא גילתה הימים באחד :כך.
 שתעשה ביקש והוא כך, על לו סיפרה !יא

;פלה.
ה את לעשות תוקף בכל ״סירבתי

 מבחינה זה נגד ״אני ג׳ודי. אומרת ־,פלה,״
 חינכו כך לא כאחת. ובריאותית זוסריית

 זכות לי שיש חושבת אני מזה, חוץ :ותי.
 הנישואין. למיסגרת מחוץ אפילו :לדת,

 דד מלוא את עצמי על לקחת זחלטתי
 סירב הוא וללדת. זה, למעשה זחריות
 ההריון. תקופת כל במשך אותי :ראות
 על לי שיחתום וביקשתי אליו, זניתי

אותו אפטור לו שבתמורה ויסמך-אבהות,

זכח!ה מוטרד נשואה !לא־ אם
אותך!״ נהרוג ״אנחנו

מזו מתשלום זה ובכלל התחייבות, וכל
 הגשתי ובלית־בדירה הסכים, לא הוא זת•

המחוזי.״ לבית־המישפט זביעת־אבהות
 עדיין בהיותה נפטרה ג׳ודי של אמה
 לצידה שעמדו הם ואחיה אביה ^דה.
 לביתה, כשחזרה ההריון. תקופת כל זשך

 ההתנכלויות החלו התינוקת, עם :נתניה,
שכניה. !צד

 אשכנזי, ממוצא כולם שלי, ״השכנים
 היא הקדמון,״ האדם בתקופת חיים נוד

 מדב- היו ברחוב, עוברת ״כשהייתי :ומרת.
 את ״תראו ואומרים: הגב מאחרי •ים

 לד, יש וכבר נשואה לא הזאת, זממזרה
מוכר אנחנו לה? יש גברים כמד, לד.
 ייחסתי לא מכאן!״ אותה לגרש זים

 לא זה עוד כל שאמרו, למה זשיבות
 חודשים שישה פיסית. בצורה ;תבטא

 לאר- חזרה ואחי אבי נסעו הלידה חרי1
 כשהם בדירה. לבדי ונשארתי !ות־הברית,

 נש- אך לי, התנכל לא אחד אף אתי (יו
 ללא קטנה, ילדה עם בודדה, ,שארתי
לפעול. החליטו !ישענת,

 מכיר?- מ׳
יודע♦ מי

הנחשב
כאדם
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ביוד 31מה־ ב״בידו־ הראשית הנותרת
 ישראלי, הוא כדור״חארץ על ביותר האינטליגנטי האדם

 לרפואה ד״ר של בתואר כבר נושא הוא 18 שבגיל תל־אביב, יליד
שלימה. שנה מזה

הרא בכותרת השנה, ביולי 31ב־ פורסם זה סנסציוני גילוי
 ״בילד״, תפוצת־המיליונים, בעל הגרמני יומון־החדשות של שית

 העיתון שעורכי הידיעה, כותרת בפרנקפורט. המופיעה במהדורה
ש אחרת ידיעה מכל יותר והמרתקת כחשובה אותה חשבו

 ! 18 ״בגיל :מכריזה העולם, מרחבי יום באותו אליהם הגיעה
בעולם." הצעיר הרופא
 שלהם המופלאה התגלית על דיווחו ה״בילד״ כתבי שני

 מילנו באוניברסיטת פגשו כי טענו, הם שבאיטליה. ממילאנו
 תל־אביבי, מורה של בנו שהוא ,18ה״ בן אברהם עדי הד״ר את

האינטלי כאדם גם ואולי בעולם ביותר הצעיר כרופא הנחשב
אב עדי של גאוניותו התגלתה דיווחם לפי בתבל. ביותר גנטי
וכתוב. קרוא כשידע וחצי, שנה בגיל כבר הישראלי רהם

 סונא- אברהם עדי ניגן ה״בילד״, פתבי טוענים ארבע, בגיל
 העוסקים ספרים קרא 5 בגיל הפסנתר. על״גבי מסובבות טות

 בבית- בנתיחה־לאחר-המוות. נכח 7 בגיל גרעינית. בפיסיקה
 12 ובגיל כיתות, כמה פעם מדי קפץ והתיכון העממי הספר

באי רפואה ללמוד יצא לאחר״מכן שלו. בבחינות״הבגרות עמד

דוקטור־לרפואח. בתואר זכה ,17 בן בהיותו שנה, ולפני טליה
הפרו של נינו הוא אמו מצד כי עדי, טוען העיתון לדברי

 אורח״חייו לגבי תורת־היחסות. אבי איינשטיין, אלברט פסור
 שלוש ישן הוא כי ת״בילד״, כתבי מספרים הצעיר, הגאון של

 הוא לנשים. פנאי לו ואין שותת אינו מעשן, אינו בלילה, שעות
 והפרופסור מילאנו, באוניברסיטת הסרטן בחקר עתה עוסק

גאון. הוא כי קובע שלו
הרא הכותרת בצד מופיעה אברהם עדי ד״ר של תמונתו

 הניסיונות כל ה״בילד״. של הראשון בעמודו שפורסמה שית
 לא הגרמני, בעיתון שפורסמה הידיעה את לאמת כדי שנעשו
 את שבדקו הזה״, ״העולם כתבי תוצאות. כל כה עד העלו

 בישראל נרשם לא מעולם פי גילו ב״בילד״, שפורסם המידע
 את לאתר הניסיונות בל אברהם. עדי בשם תושב או אזרח
 ח״בילד״, לטענת תל-אביבי מורה שהוא הצעיר, הגאון של אביו
בתוהו. הם גם עלו

 במי- אברחם עדי חד״ר עם קשר להשיג שנעשו הניסיונות
שמו. על מכשיר־טלפון רשום שלא כיוון הם, אף נכשלו לאני

 בני-מיש- או אברהם עדי על פרטים היודע מישהו יש אם
 עם להתקשר מתבקש הוא אישית, אותו המכיר או פחתו,

הזח.״ ״העולם

 לי היחד, כי לילדה, אומנת ״שכרתי
 אותה פוגשות חיו כשד,שכנות עבודה. המון

תעבוד שלא עלית מאיימות היו ברחוב,

 יחרגו בקולן, תשמע לא ד,יא ואם אצלי
הח חצי־שנד, ובמשך עזבה, חיא אותה.
לא אשד, אף מאז, עוזרות. שש לפתי

בנתניה המלך בגן־ ג־׳דדי,מוטרו.ובתה
!״פרימיטיביים ״אנשים

 שהן השכנות כשנוכחו אצלי. לעבוד מוכנה
ול בטלפון אלי להתקשר החלו הצליחו,

ביותר. הגסה בצורה אותי ולקלל עלי, איים
חו השכנות ל ה. ש מ צו מ .״אחד ע

ש ארבע־עשרה, בן ילד השכנים, ילדי
 שיעורים להכין תמיד לו עוזרת הייתי

 את לי מנקד, היד, דמי־כיס, לו ונותנת
 פנו חם לשכנות, זד, על כשנודע הדירה.
 לא חוא מאז אותו. היכו ואלה להוריו,

 זיל- אורית שלי, השכנות אחת יותר. בא
 בגדים לד. נותנת הייתי שתמיד ברברג,
 הדירה דלת ליד לי שמח לילדיה, ישנים

 שתאסוף ביקשתי מהרחוב. גדול פח־זבל
ו מטאטא, לקחתי סירבה, והיא זה, את

 היא שלח. הדלת ליד הזבל את הנחתי
 בצעקות. לריב והתחלנו מדידתה, יצאה
 יצאה גונן, פנינה האחרות, השכנות אחת

 וצעקה סכין־מיטבח, כשבידה מדירתה
 אם בת־כלבה, אותך, אהרוג ״אני עלי:

 נבהלתי, הזאת!״ הדירה את תעזבי לא
בדירה. והסתגרתי

 על תלונה .והגשתי למישטרה ״התקשרתי
 בכלל טיפלו לא הם אבל ברצח, איום

 לא שהמישטרה השכנות כשראו בתלונה.
מק חיו אומץ. יותר קיבלו כלום, עושה
 שלי הדירה בדלת בועטות אותי, ללות

 חדלת, ליד זבל שופכות הלילה, באמצע
 סיוט! זד, אותי. שיחרגו עלי מאיימות

 עוזרת לא והמשטרה גדול, אחד סיוט
 יום לעשות! מה יודעת לא אני כלום!

 הייתי אני וגם בצהבת, בתי חלתה אחד
 השכנות בה. לטפל לי קשה היה חולה,
 וכתבו למישרד־הבריאות, עצומה שלחו

)42 בעמוד (המשך


