
מדווס־לבנון נוצריה אישה שנשא
 במיסגרת סולם־צור. האזורית צה

 מסייר הוא הביטחוניים 5תפקידי
 גם היה כך בדרום־לבנון. הרבה

 הכפריים ליטאני. מיבצע בתקופת
 היטב. חנן את מכירים באיזור
ה והססגונית, השמנמה דמותו
ש והמסולסלת השוטפת ערבית
 הפכו ליבו וטוב חביבותו בפיו׳
 בכל ומכובד רצוי אורח אותו
 לא זאת למרות אך מכפריהם. אחד

 בדרום הרבים מידידיו איש שיער
 לאשה לו יבחר חנן כי לבנון,
מקירבם. אחת דווקא
 הצעת לשמע בצחוק הגיבה תדז

 בפניה שהציג המיידית הנישואין
 גם הכביש. על פגישה באותה חנן

 לה אך חנן. של שמו הגיע אליה
 להכירו הראשונה הפעם זו היתה

 דבריו אל התייחסה היא אישית.
מצב- תוך שנאמרה בדיחה כאל

 לשם החברה, של בביתה חניתה,
 שבו הזמן כל במשך חנן. הסיען

 ונפגשו. וחנן תרז של מבטיהם
 מתקדם כפר הוא אל־שעב אלמא

המכו מן היא תדז של ומישפחתה
 יכלה כך שבו. והמשכילות בדות
ב לשהות לעצמה להרשות תרז

 שב־ דבר זר, גבר עם צוותא
פגי נחשב אחרות רבות מישפחות

בכבוד. חמורה עה

אהבה
ראשון ממבט ^

 נערכה חנן של ביקורי כבוד י*
 באה תרז חאפלה. ערב לעת €
 הסתיר לא חנן לחגיגה. היא גם
 לשוחח והירבה כלפיה יחסו את

בעיצומו הנוכחים. לעיני גם איתה
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 במרס 18ה־ בתאריך לחנן תרז בין נחתםנישואין חוזה
ההת מערכת כל את כולל החוזה .1980

 של מישפחתה ובני לערבית תורגם הוא נשוי. זוג שבין חייבויות
החוזה. של הראשון הדף נראה בתמונה עליו. חתמו תרז

 בהתאם הגיב חנן גם מרומם. רוח
 יכלה לא היא אך תרז, אל וצחק
 גמלה כבר בליבו שעמוק לדעת

ההחלטה.
 השניים בין הראשונה השיחה

ה אל־שעב, אלמא בכפר נמשכה
מ קילומטרים כחמישה רק מרוחק

ני בשנית, חנן, הציע הערב של
לדב התייחסה הפעם לתרז. שואין

 זמן ביקשה אך רצינות, ביתר רים
למחשבה.
 בין הקשר ניתק לא היום מאותו
 את לבקר הירבה חנן השניים.

אחריה וחיזר מתנות לה הביא תרז׳

1 1 1 1^ ¥ |1ן[ | | הסמוך הכביש טל שטיילו בעת חברה, באמצעות חנן את הכירה תרז "1|
עבר הביטחוני, תפקידו במיסגרת לבנון בדרום המסייר חנן, לכפרן. 1111■ 1\ #111 111111

 אחרי לו נענתה תרז נשואין. מיד לה הציע הוא ראשון. ממבט בתרז והתאהב בכביש
בצוותא. לחיים מיכשול עבורם היווה לא והלאומים הדתות הבדל כוונותיו. בכנות שהשתכנעה

ה לצורך שוחח אף הוא בלהט.
בר השתכנע זה אביה. עם שידוך
 ובכנותו, חנן של כוונותיו צינות
להמ העקרונית הסכמתו את ונתן
 מישפחתה היחסים. התפתחות שך
 הדתות מהבדל התעלמה תרז של

 לבלות לה והרשתה השניים, שבין
לעתיד. ככלתו חנן עם

 עדיין תרז שוכנע, שהאב בעוד
סיפ חנן,״ על ״שמעתי פיקפקה.

 הרבה לו שיש לי ״סיפרו רה,
 לא מקומות. מיני בכל חברות
הס רציני. הוא כמה עד ידעתי
 הרגשתי כי איתו לצאת כמתי
 שלא מה הראשונה בפעם אליו

הרבה היו גבר. אף אל הרגשתי

במ איתי להתחתן שרצו גברים
 היה לא אחד אף אבל השנים. שך
 זמן, הרבה חיכיתי שרציתי. מה

הס חנן. היה זה מצאתי. ולבסוף
 בתנאי אבל איתו, לצאת כמתי
 היה, שהיה ,מה לו: אמרתי אחד.
 אין איתי יוצא אתה אם אבל
 הסכים הוא אחרות!׳ בחורות יותר

מייד.״
 והתחזק הלך שבה שנה, אחרי

ההח בליבם גמלה ביניהם, הקשר
 הייתי ״אני להתחתן. הסופית לטה

 רוצה שאני הראשון מהרגע בטוח
 נשוי כבר שהיה חנן, סיפר אותה,״

 רבות. שנים לפני והתגרש פעם
לי היו הרבה. ראיתי שלי ״בחיים

 תמיד אבל מודה. אני נשים. הרבה
 באמת. אותי שתאהב אשה רציתי
 ידעתי תרז את כשראיתי תיכף
מ אהבה היתה זאת היא. שזאת
ראשון.״ מבט

 להצדיק
ת האמון א

ץ ה רז ןן ע בי  להתגייר נכונות ה
 הסכימו אף מישפחתה ובני ■ ■

 הבעיות. החלו רק אז אולם לכך.
 רבנים אצל להתעניין החל חנן

והחיתון. הגיור באפשרויות שונים
)64 בעמוד (המשך

 חנן של בביתו להתגורר תרז עברה הנישואין חוזה שנערך אחרי מיד נ11י1ו||י1§ ^1111111
|#1 1 והשניים קטן, חקלאי נזשק לו יש שם בצפון. שלומי ליד יערה, במושב ■1*1 1י 11 #

 שבמקום. הנשים ככל מודרני, חיים אורח החדש בביתה מנהלת תרז דבר. לכל ואשה בעל הפכו
רובה. עם צייד, חובב שהוא חנן, :משמאל שיער. מייבש לקסדת מתחת תרז :מימין בתמונה
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