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 עיניים בי נעצה הנשים !אחת לאולם. סים
 נכון, .43 בת בערך הייתה היא מושה. ללא
 אבל טיילוד, אליזבת כסו נראתה לא היא

 סמני. עיניה ואת הסיחה ולא !אלגנטית היתה
 האם ״גבירתי, לה. ואמרתי אליה ניגשתי

באנ לי השיבה היא ״1 אנגלית מדברת את
 ניתוח אחרי ״אני אמרתי: מצויינת. גלית

 אם אך צ׳ה־צ׳ה־צ׳ה, לרקוד יכול ׳ואינני
 טנגו.״ איתך לרקוד אשמח לי ירשה בעלך

 בעלי, לא ״זה ואמרה: בצחוק פרצה היא
דקות.״ כמה לפני רק אותו הכרתי
 יחד בילינו בנטוב. עליזה היה שמה
 שהיא לי סיפרה היא נפלאים. ימים עשרה
 שלושה לה שיש בנווה־מגן, הגרה אלמנה
ש לכימיה דוקטור שהיה ׳ושבעלה ילדים

 היא מהתקף־לב• ונפטר האטום, בחקר עסק
 למישפ־ .בירושלים לדבריה, נולדה, עצמה

 ראש ישל כמזכירתו ועבדה רוסי, ממוציא זזה
 תל-יאביב, באוניברסיטת למתימטיקה החוג

ואברמוביץ׳. ושמואל הפרופסור
עמוק. קשר בינינו נוצר מההתחלה כבר

 במשך לרגע !אפילו זה יאת זה עזבנו לא
 לקיחת בא בנה, וכשעודד, הימים עשרה
 שהצטרפתי מובן לתל-אביב, בחזרה אותה

כטרמפיסט. זו לנסיעה
 מיספרי את לי נתנה היא שנפרדנו לפני
 ממני וביקשה. ובבית, בעבודה ישלה הטלפון
ל מעוניינת שהיא והסבירה !איליה ׳לטלפן

 היא התקשרתי. יומיים כעבור ׳אתי. צאת
 לצאת. !והתחלנו ישלה, במכונית !אלי יבאה

 אני ליום• מיום העמיקה ׳בינינו הידידות
 שיכולנו כך בלילות, אז עבדתי עדיין

 יום ובסופי-׳שבוע. ׳בערבים רק להתראות
 השבת יאת לבלות אותי הזמינה היא אחד

 בנווה- שלהם ׳בווילה ׳שלה, הימישפחה עם
מגן.

 היה הבית ׳נפלא. הייה וזה לשם, נסעתי
 מאד הייתי מטופחת. גינה עם ומרווח, גדול
 בדידות, -של שינים הרבה פל־כך אחרי ישר,

 בגלל אולי מיישפחתית. ׳אווירה מוקף להיות
 שבתות שילוש ■אחרי ביה. התאהבתי זה

 דק להביא מספיק - שלא החלטתי באלה
 אוכל. גם להביא החלטתי ושוקולד, פרחים
טו הכי לבנים סטייקים ילה ■מביא הייתי
 טוב הכי הקצב אצל קונה שהייתי בים,

 טריות, ׳פטריות מביא הייתי בתל־אביב.
 הכל טוב, מכיל וקונה מעדנים לחנות הולך

 מוציא היייתי שנים שש לפני חוץ. תוצרת
 בכל מיצרכי-מזון על לירות 400ל* 300 בין

עליזה. אצל להתארח שנסעתי שבת

חסרת־מנוחה, היא המון. יוצאים היינו
 רגע. אפילו בבית לשיבת מסוגלת היתד! לא

 לקחתי ׳ובילויים• מיסעדות־סאר אוהבת היא
 טובות הכי לסי׳סעדות בקשתה, ׳לפי אותה,

 ל- ,האינדונזיות למיסעדה בהרצליה־פי׳תוזז,
 לסאפארי. תדמור, למלון בתל־יאביב, קסבה
 הזמן כל הוצאתי סוף, בלי בגדים לה קניתי

 שהיא כדי רק שלי הדולארים מחשבון כסף
 בסופי־ישבוע היינו לא איפה מאושרת. תהיה

 אני באכזיב. באילת, אל־׳שייך, בשארם —
ה היו ׳לפעמים ההוצאות. יכל את שילמתי

 גם משלם והייתי מצטרפים שלה ילדים
עבורם.

 חשדות
ומארבים

• תי ך י ־ נ ־ ל עון ב ש ה ,וטבעות-יהלד ז
חוד כמה האהבה נמשכה ׳׳וכך מים 1'

 בביתה לבלות התחלתי זמן־סה כעבור שים.
 השבוע. ימי שיביעה ׳מתוך ימים ארבעה

 בנווה־מגן המלכים ברחוב שלה השכנים
 הצעתי ז״ מתחתנים אתם מתי ״נו, :שאלו

״נח :לי אמרה היא אבל נישואין, לעליזה
הת כשעודד יתחתן.״ הבכור שהבן עד כה

 לירות, 400 של צ׳ק במתנה ליו !נתתי חתן,
 סידרת ״ג׳ורג/ :לי ואמר אותי נישק והוא

הדבש.״ ירח את לי
לאי נוסע ״אני :לד. אמרתי קיץ באותו

 לא ״אני :אמרה היא ימים.״ לחודש רופה
לב שלא כדי לשדה-התעיופה, ׳אותך אלווה
 איתי אותה לקחתי ליבי. את שבר זה כות.״

 שוב ׳ארצה, כשחזרנו עיל-חשב׳וגי. לאירופה,
״נח :אמרה היא ואז נישואין, לה הצעתי

 הבת תתחתן.״ האמצעית שהבת עד כה
 והיא נישואין שוב לה הצעתי ואז התחתנה,

 אם איתך. להתחתן יכולה לא ״אני :אמרה
 מקבלת שאני הפנסיה את אאבד ׳נתחתן,

כאלמנה.״
 אזרחיים בנישואין להתחתן ילה הצעתי

 לה אמרתי ע׳ורדדין. ׳אצל יאו ׳בקפריסין,
 ׳לדאוג. עורך־ידין אצל להתחייב מוכן ■שאני

 יש־ לחתום מוכן שאני שלה, ולילדים לה
 שלה״ — ששלה ׳ומה בידיה יישאר רכושה

 יגץרג׳״ :אמירה היא ׳ואז שלי. — ששלי ומה
 חיתבגר׳ שלי הקטנה שהבת יעד נחכה יבוא

לתיכון. ותלך
לאירו נסענו ׳שוב ההיא בשנה ׳חיכיתי.

 חשבון ההוצאות. כל את ׳שילמתי ושוב פה,
וקטן. הלך ׳שלי הדולארים

 הייתי אייתה. להתחתן ׳רציתי הזמן כל
 מהמי׳שפ־ חלק אותי הפכה והיא יבודד, אדם
ב הזקנה אמה את כבר הכרתי שלה. יחיה

 שלה. החברים את אחותה, ׳את ירושלים,
ל היה שעשיתי מה כל חיי, את לה ׳נתתי

מענה.
 לי אמרה היא 1976 פסח בסביבות והנה,
 יש בשבת. אלי ׳תבוא אל גורג׳, פתאום:

 ל- ללכת צריכה ואני פרופסור, אורח לי
 אך להצטרף, ביקשתי לכבודו. קביל׳ת־יפנים

 ליבוא. אוכל ׳ולא מוזמן ׳שאינני אמרה היא
 והיא שניפגש, ׳ובקשתי למחרת התקשרתי

 ל׳תי׳אט־ כרטיסים קנתה שלה שחברה אמרה
 טעם אין עיברית, מבין שאינני וכיוון רון

 התיאטרון, ׳אחרי ׳שניפגש הצעתי שאצטרף.
 בסדר, לא שמשהו חשדתי סירבה. היא אך

לנודה־מגן. ונסעתי המרכזית לתחנה הלכתי
 נעצרה לביתה שהגעתי אחרי דקות שתי

 נכנם ויגבר פולקסוואגך מכונית הבית לפני
 גרמני. היה המכונית על המיספר לביית•

 ונסעו. שניהם יצאו דקות כמה בעיבור
 והשתכרתי. לבאר הילכתי נורא. הרגשתי

 לא בחזרה. אליה לנסוע החלטתי בחצות
סונית. לקחתי אוטובוסים. היו

 אותה שאלתי בבית. לבדה הייתה היא
 לא ״אני השיבה: והיא לי, שיקרה למה

ו בעלי!״ לא אתה דבר, שום לך חייבת
 איחר, בחדר ׳לישון ׳נשארתי מהחדר. יצאה

 ל- הולך ״אני :לה ואמרתי קמתי ובבוקר
 טל לו לספר באוניברסיטה, שלך פרופסור

 מה ״ספר, :אמרה היא לי.״ שעשית מה
לי?״ איכפת

 התאבדות
אחרון כמוצא

׳  היא למישרד. באתי פכוקיר 11.0)1־ ף
• אבר הפרופסור ונבהלה. אותי, ראתה ״

 אך סיפורי, את ושמע אותי קיבל מוביץ׳
 שעלתה מה אך מאד, מצטער אני הגיב:
 אמרתי מענייני.״ אינו העבודה אחרי עושה

 חוסר- בגלל אותה שתפטר רוצה ״אני :לו
 דולאר אלף 30 עליה הוצאתי מוסריות.

 מקבל אני מה ותראה חיי, את לה ונתתי
בתמורה.״ ממנה

 סמרטוט. הפכתי חיי. השתנו יום מאותו
 לעבוד, הפסקתי בבארים, לשתות התחלתי
 הילכתי שאזל. כימעט כספי בתוכי. נשרפתי

 הכללי, לקונסול וסיפרתי קנדה לשגריריו׳ת
 ממנו ׳ביקשתי הסיפור. את פלמינג, ג׳׳ון

 הלוואה ביקשתי לקנדה. לחזור לי שיעזור
ב הכסף את שאחזיר ׳והבטחתי לכרטיס,

קנדה.
 לברר הבטיח הקונסול .1976 ביולי היה זה

 שאחזור וביקש ׳אפשרי, זה אם ׳בשבילי
 לא יקשה. היה מצבי ימים. שלושה ׳בעוד
 עלי־ רכושי יוכל לישכרידיחה, כסף לי נותר

 יד ישראליות ליריות 300 רק היה אדמות
 נורא. נפשי במצב הייתי אח׳ת. ׳מיזוודה

 דירתי א׳ת לעזוב ׳נאלצתי מדעתי. יציאתי
 היה זה הילטון. ליד בגן־ציבורי ולישון
 ׳והומוסנסד כלבים ע׳ל־ידי הוטרדתי מפחיד.
אילים.

לעלי ואמרתי לנווה־מגן נסיעתי ׳למחרת
 לי אין נגמר. הכל לקנדה, חוזר ״אני : זה

 שנים שש אחרי בגדציבורי. ישן ואני כסף,
 ׳במחסן לישון לפחות ליי ׳תני ביחד, שאנחנו
 אם !״צא :אמרה היא אבל שלך.״ שבגינה

 עם הגיעה המישטרה למישטרה.״ אקרא לא,
 אותי לקחו הם שוטרים. של וגדוד ■צופרים

או ״עזוב :לי אמר מהם ואחד לתל־אביב,
טובה.״ לא היא תה,

 על- הוטרדתי ושוב ׳בגן־הציסורי ישנתי
 שוב עליזה אל הלכתי הומ׳וסכסדא׳לים. ידי

 צע־ הקימה היא במחסן. לישון ׳:וביקשתי
 את פיתחתי למיישטרה. ■שתיקרא ויאמרה ״קוית

 שהיו ארגעה כדורי 100 הוצאתי שלי, והתיק
 עיניה. סול אותם !ובלעתי ציינצנת בתוך ״לי

 שהייתי לי סיפרו באיכילוב. התעוררתי
ש מהאחיות ׳ביקשתי למוות. מאד ■קירוב

הטל את לה סגירה היא אך לעליזה, תצלצל
 בלילה בביודהחולים. אותי החזיקו פון.

 חצי ׳אייתו ׳שוחחתי לפסיכיאטר. ׳׳נלקחתי
 רק מטורף, לא ״אתה :לי אמר והוא שעה,
 כל לך מאחל אני קשה. חודיה עליך ■עיברה
׳*ץ ׳טוב.״

 מבית־החו־ ׳אותי כיששי׳חררו •נואש הייתי
 השגרירות ללכת. לאן לי היה ליא לים,

 הרגשתי ראשון. ׳יום היה כי סגורה הייתה
 והיא מתי, כמעט אני בתוכי. נשרף -שאני

הטלפון...! את שורקת
שתוללות  ה
אמוק

 ואריבתי לנווה־מגן כאדטזיבום שעתי ״וי
מאופ מהבית יוצאת שהיא, ראייתי ׳לה. *1

 שלה למכונית ׳נכנסת יפה, לבושת רת,
הרגש- !אדירים אלוהים :אמרתי ונוסעת.
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 כיוס אהובתו. בית את לשרוף שניסה רי
דיפלומט. במלון כשליח עובד הוא

 מוט מצאתי מתפוצץ. בתוכי שמשהו תי
 ונכנסתי. הבית דלת יאת שברתי ׳ברזל,

ה את הסטריאופונית, המערבת את שברתי
ושבר למיטבח נכנסתי הרדיו. את רהיטים,

 לחדד־ נכנסיתי השולחן. יאת המקרר, את תי
)44 בעמוד (המשך
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