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שז האנודה
ם א ס תי איג

 עם חיפה. ליד שבקריית־שמריהו בביתה
 אלי. לחזור רצה ״נחום ילדיהם. שלושת

 לתקופת־ניסיון יחד שנחיה הסכמתי אני
 הוא מהמילואים אבל חודשים. כמה של
 השבוע סיפרה אלי,״ לבוא זמן מצא לא

 הפרשיה לפני הזה. העולם לכתב שושנה
 עולה עם אחרת, פרשיה לו היתד. הזאת
 שמונה. בן לילד אם ,40 בת מרוסיה חדשה
 פזל תמיד הוא נישואינו שנות כל בכלל,
 רציני, היה זה הרוסיה עם אחרות. לנשים

 לפני עוד שנתגרש. לבסוף החליט והוא
 בחיפה. איחה לגור עבר הוא הגירושין
 לצאת שעמד לפני אחדים ימים התגרשנו

 אח־ חמש בשעה חמישי, ביום למילואים.
 בית־הדין־הרבני ליד נפרדנו רי־הצהריים,

 התדפק הוא בבוקר, בשש למחרת, בחיפה.
המשותפת. דירתנו דלת על

 לי. אמר אלייך,׳ לחזור רוצה ״,אני
 קורא לא־שלי שילד לסבול יכול לא ,אני

 וביקשתי מאד, עצבנית הייתי אבא.׳ לי
 נשאר ופשוט סירב, הוא שיסתלק. ממנו

 שאני לו אמרתי ימים כמה אחרי בדירה.
 יהיה ואם לתקופת־ניסיון, שיחזור מסכימה

 ברשת ׳נוספת פעם יפול לא והוא בסדר,
 באותו שוב. נתחתן חדשה, אהבה של
 רשות יפה וביקש מאושר, היה הוא יום

 בתל- שלו לחברים ליומיים לנסוע ממני
אביב.

 נמצויה!״ שהתאהב הואשון הישראלי ,.אני
 מתה נמצאה שאהובת! אבן־חביב, גחום אומו
לאדעויש המישטוה עדידי שהותווה אחרי

 בוודאי העלה לא שקספיר ידיאם ך•
המ במחזהו שיוליד., הפרוע בדימיונו 1

 להתאבד. עלולה ויוליה, רומיאו פורסם
 לעיתים עולה כידוע, המציאות, אולם

דיימיון. כל על
 ב־ שזכה אמיתי, רומיאדויוליה בסיפור

 דווקא התאבדה שעבר, בשבוע רב פירסום
מס זה אמיתי סיפור מאחרי אולם היוליה.
ב השלישית הצלע נוספת, אשד, תתרת

 הרומיאו, של אשתדלשעבר זוהי משולש.
דב בפיה אך השערוריה, בצל שנשארה

 בין שהתרחש1 מה על לומר רבים רים
 המאהבת לבין היהודי, הרומיאו בעלה,

הערביה. יוליד, שלו,
 נחונך חודשים כשלושה לפני כשיצא
 לשי- חיפה, בנמל פועל ),40( אבן־חביב

 כי ידע טרם עזה, ברצועת תודמילואים
 ש־ שערורייה של במרכזה יעמוד במהרה
ער במיסעדה כולה. המדינה את תסעיר

 אליה שהכניסה באל-עריש, קטנה בית
נחום, פגש לחיילים, בדרך־כלל אסורה

״אהב את ותמיר, נאה יהודי־ישראלי גבר
השחר הצעירה כהגדרתו. הגדולה,״ תי

מש צווארה, על תלוי היה שצלב חורת,
 ״זאת במיסעדה. המסובים כל עיני את כה

מחב לאחד נחום לחש אמיתית,״ יוליד,
 שלי.״ תהיה עוד היא איך ״תראה ריו.

 הראשון. הקשר נוצר ספורות דקות תוך
 היא שלו יוליה כי לנחום התברר ואז

 בבית המתגוררת ערביד,־נוצריה, צעירה
האז במינהל ועובדת באל־עריש אחיה

ב מתגורר סיפרה, כך אביה, בעיר. רחי
אחדות. שנים לפני נפטרה ואמה קהיר,

 סחבה ״הערביה
בעלי!״ את

 נחום היה כבר אחדים ימים עכור ף•
חב באיבתיסאם לראשו מעל מאוהב

 גרושתו ישבה זמן אותו כל .28,-ד בת שי
)30( אבן־חביב שושנה נחום, של הטריד,

 חודש. כמעט ממנו שמעתי לא ״אחר-כך
 נסע הוא שמד,חברים מהוריו, לי, התברר

המי תקופת סוף לפני למילואים. ישר
 שלנו, הקטן הילד התקשר. הוא שלו לואים

 מנחום וביקשתי חולה, היה ארבע בן
 הוא למחרת ימים. לכמה לפחות שיחזור

 לצבא, וחזר שעות כמה נשאר הגיע,
חופשות. להם נותנים שלא בטענה

 וסיפר הביתה, חזר המילואים ״בתום
 לסוף־ לצאת עומדים הם חבריו עם שיחד
 את עזב הוא היום למחרת בכנרת. שבוע
 דבר, להגיד מבלי בגדיו כל עם הבית

 ונעלם. מהילדים, להיפרד מבלי ואפילו
גיס אחותו, מפי לי התברר יותר מאוחר

ל נתפס שהוא בעפולה, המתגוררת תי,
 ימים הבחורה עם בילה הוא חדשה. אהבה

 בכל ובטיולים בטבריה בנתניה, אחדים
 בקריית- דירה שכר הוא אחר־כך הארץ.

יחד. שם גרו והם בחיפה, שפרינצק
 שסחבה הערביה את אותה, הביא ״הוא

ש־ חשבו הם שלו. להורים ממני, אותו

 פנה כי סיפר 13 ינאג האח
 לשרי במיכתבים

שיפ והדתות, הפנים הנוישטרה, הביטחון,
הביתה. איבתיסאס אחותו להחזרת עלו

 הקודמת, אהובתו הרוסיה, באשה מדובר
 אבל לאשה. אותה לשאת מתכוון ושהוא

ההורים, ערביה. שהיא להם סיפר נחום
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