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 פניתי ידיעתי. ללא הארץ את לעזוב יכולה

 צו־ נגדה להוציא וביקשתי לבית־המישפט
 הוצא במאי 28ב־ הארץ. מן עיכוב־יציאה

כששמ הקודם. האיטלקי שמה על כזה, צו
 לא והיא והלך החמיר מצבה כך, על עה

אחד. אף עם דיברה
 מהעבודה חזרתי ביוני, 2ה־ השישי, ביום

 ובכיור הפוך, היה הבית בשעות־הצהריים.
 שהוצאתי נתח*בשר מונח היה במיטבח

 ותכין שתבשל כדי מהמקרר, קודם־לכן יום
 מצאתי. ולא בבית, אותה חיפשתי לילדים.
 והם הלכה, אמא לאן הילדים את שאלתי

שתח ואמרה בבוקר יצאה שהיא לי אמרו
מודאג. הייתי הצהריים. בשעות זור

האפ המקומות בכל אותה לחפש הלכתי
 הים, לחוף הגדול הבן עם ירדתי שריים•

 מעשה־ייאוש. תעשה שהיא חששתי כי
לתחנת־המישטרה. ניגשתי בערב 6ב־

נרשם מה

צו־העיכוב. קיום על ולהקפיד
 רות של דרכונה תופסת. אינה זו גירסה

 בו ומצויין שם־נעוריה, על הוצא שרוני
 איטליה ששילטונות כיוון רווקה, היא כי
ליהודי. ובנישואיה בהתגיירותה הכירו לא

 אשתו עם מסוכסך שרוני הדובר, לטענת
 שאינה לו שהודיעה אחרי שנתיים, מזה

 יה,מיש- כי גם טוען הוא בארץ לחיות רוצה
 גם אלא לו׳ שעזרה בלבד זו לא טרה

 שניתן כל ״עשינו נפשי. סעד לו נתנה
 הדובר, אמר אותה!״ לאתר כדי לעשות,
 שרוני שלמישפחת לי ״ידוע :והוסיף
ב צמודות דירות שתי למגוריה, הוצעו,

 להתגורר מוכן שרוני אבל נתניה. מרכז
 ומשום לרשותו, שיועמד פרטי בבית רק
 הקליטה. מרכז את לעזוב מסכים אינו כך
אשתו.״ הסתלקה זה רקע על

בצו־העיכובי
 לי שאמר פקיד־קבלה, שכי תחנה ^
 אליו, כשניגשתי לחוקר־תורן. לפנות ^

 צריך הוא כי דקות, כמה לחכות לי אמר
 לו הסברתי כשחזר, שעה, אחרי לנסוע.

 רשם הוא לי. שיעזור וביקשתי קרה, מה
 מייד. תשובה שאקבל ואמר הפרטים כל את

 לי ענו אותה. לחפש לי שיעזרו ביקשתי
 תחנות־המישטרה לכל מיברקים ששלחו
התגו בחיפושים. לי שיעזרו רציתי בארץ.

 משפחה.׳ בסיכסוכי מתערבים ,לא בה:
 אליהו הד״ר של סיפורו כאן ער

שדוני.
 בגורל עלה מה לגלות ניסיונותיו כל

 לו נודע לטענתו, פרי. נשאו לא אשתו
 שטילפן אחרי רק הארץ את עזבה כי

 השגריר. עם ושוחח איטליה לשגרירות
 עזר כי בטלפון לו אמר השגריר לדבריו,
 לרומא, שיחזירה למטוס לעלות לאשתו

נגדה. שהוצא צו־העיכוב על כלל ידע ולא
הכחיש השגרירות של הראשון המזכיר

שדוני עדנה החולה הכת
קשה מצב
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מילדיה שכעה עם (כמרכז) •מרוני רות
7 לנצרות חזרה

 מעורב היה השגרירות מן שמישהו מכל־וכל
הארץ. את האשד, ביציאת
 זילבר, אלי השרון, מרחב מישטרת דובר
 קיבלנו לא השרון, במרחב ״אנחנו, טוען:

 הארץ. את עזבה שהיא לכך התייחסות שום
 באותו רק לנו נודע שהוצא צו־העיכוב על

 שבו היום להתלונן, בא שרוני שד״ר היום
 באותו עוד כי לנו ידוע כיום אשתו. נעלמה
 הארץ את עזבה הצהריים, בשעות היום,
 לנו, נודע אחר־כך רק לאיטליה. וטסה
 מודה הדובר הישראלי.״ שמה שרוני, מפי

 שיציאת אחרי רק למישטרה נודע הדבר כי
 שוהה לדבריו בעיתונים. פורסמה האשד,

 הכנסיות באחת באיטליה, שרוני־ רות
 וכי נוצריה, בהיותה לפקוד נהגה שאותן

 גילה לא הוא ולהתנצר. לשוב בכוונתה
זה. מידע לו מניין

 אי־ גילה בלוד בנמל-ד,תעופה בירור
 שרוני רות זו. בגירסה בולטים דיוקים
 סמוך רק מדינת־ישראל תחומי את עזבה

 שטסו המטוסים כל בערב. שמונה לשעה
 המריאו לאיטליה, השישי, היום ייס, באותו

 שיכלה לפני עוד המוקדמות, הבוקר בשעות
אח נוספת, טיסה ,.לנמל־ה,תעופה להגיע
 הד״ר ואילו בערב, 7.55ב־ רק יצאה רונה,

 בשעה בנתניה למטה־המישטרה הגיע שתני
לפעול היד, ניתן שעדיין כך בערב, 6.00

 כי דובר־המישטרה, מוסר לעומתו
 הארץ, את עזבה אכן שרוני שרות לו ידוע

 אין עדיין זאת לעשות הצליחה כיצד אך
 שנרשם בשם שיבוש שהיה ״נראה יודעים.

 למישטרת־הגבולות,״ שהגיע בצו־העיכוב
ייבדק.״ והנושא שיבוש, שנפל ״נראה אמר.

 בן- נמל־התעופה בתחנת קצין־מישטרה
 זאת, לעומת הזה, העולם לכתב מסר גוריון

 לו זו וכי כלל, לו מוכר אינו השם כי
בעניין. נתקל הוא שבה הראשונה הפעם

 כיצד בודקת המישטרה בעוד בינתיים,
 צו- למרות הארץ את לעזוב אדם הצליח
ועש שרוני ד״ר נותרו נגדו, שהוצא עיכוב

 ללא בנתניה, הסוכנות בדירת ילדיו רת
 רכושה כל להם. ותדאג בהם שתטפל אם
 באיטליה, עדיין נמצא המישפחה של

״היל לקבלו. שיזכו סיכוי עוד אין וכעת
 בעצמם,״ ומטפלים נפלאים, הם שלי דים

 טיל- מתי? עד ״אבל שרוני, הד״ר 'אומר
 מנותק הטלפון שם אבל לאיטליה, פנתי
 לפנות כספית יכולת לי אין לי. עונים ולא

 לדין. המישטרה את ולתבוע לעורך־דין
 אין לילדים. מוקדשת שלי המשכורת כל
 שיהיה סיכוי אין לילדים וגם כלום, לי

 עבירה עושה הייתי אילו בארץ. משהו להם
 מי אבל אותי, מענישים היו מייד קטנה,
המישטרהז״ את יעניש
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