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לחייל טרמפ חן

בדואי אהבה סיפור ^
 )31 מעמוד (המשך
 עם לשוחח ופנה הנערים עם השיחה
אחותם.
 ירוקות, עיניים חומת־שיער, נעם,

 חן מצאה מייד שמנמונת, נמוכת־קומה,
 מנטליות לה שיש ״ראיתי בעיניו.
 אמיתית, בדווית אשה של כמו טובה,
 שקטה היא בדווית. לא שהיא אפילו

 הרבה יפה, והיא כבוד. לי נותנת כזו,
אומר. הוא מרסמיה,״ יפה יותר

 ממבט בעומר התאהבה נעם, גם
 התאהבתי אותו כשראיתי ״ישר ראשון.

 בגלל אולי למה. להסביר לי קשה בו.
 יכולה לא לא אני לא, חתיך. שהוא זה

זה.״ את להסביר
 נטשה מעשית, נערה שנעם, אלא

 חיי לטובת הרומנטיקה את במהירות
 אין עומר את שאלה היא היום־יום.

 לה יש מרודים עניים בישראל. חיים
 בוחרת היא אם בשפע. בסביבה

 תחילה לוודא עליה זר, בגבר להתאהב
שבעה. מבחורי יותר עשיר שהוא

 בעילבון, בית־האבן על כששמעה
 של הקשים חייהם על לאהובה סיפרה
 מלבד מוסלמים־סונים. שבעה, כפריי
 מהשיעים, פוחדים הם והנדודים, העוני

 ומהישראלים. מהנוצרים הדרוזים,
בלתי־פוסקת מילחמה של שנים חמש

 לו שנשא על עומר, נגד המישטרה
 לעילבון באו אחר־כך שניה. אשה

 לא שנעם עד כי לעומר והודיעו
הביתה. תחזור לא רסמיה תגורש,

 אשה
ממושמעת

 לי אסור ״למה נדהם. ומר 44
 הרבה כל־כך נשים? שתי /^לשאת

 לי ורק זה, את עושים מוסלמים גברים
 את גירשתי לא והרי מנוח. נותנים לא

 לה הצעתי בכבודה. פגעתי ולא רסמיה
 הבית של הראשונה בקומה שתגור
 נגור ונעם אני הילדים. עם שלנו,

 את כשאסיים מיד השניה, בקומה
 שוב קשה, אשה רסמיה, אבל בנייתה.
 ולא עקשנית, שהיא כמה מוכיחה
הצעתי.״ את לקבל מסכימה

 כשראו הליחשושים. החלו אחר־כך
 כן, לפני ועוד נעם, את עילבון תושבי

 החלו עומר, של סיפוריו את כששמעו
 לו, קרה מה .12 בת רק שנעם מרננים
 אשה למצוא רצה כל־כך לעומר,
 שואלים ילדה? לו שלקח עד אחרת,
הכפר. רכלני

בת היא ״נעם בתוקף. מכחיש עומר

נעם ראשה עומר בעל
ז׳ מאמריקה כלות מביאים לא אתם יש, .מה

 ביותר החזק הכפרי את גם הופכים
קשה־יום. פחדן, ליצור

 לבדווז
מהכפר

 באותו ונפגשו שבו מחרת ^
 עם נעם נסיבות. באותן המקום. )

 במדים, לבוש עומר והעדר. האחים
טבע. של טיול אגב

 ושאלה יותר, נעם העזה כבר עכשיו
 טוב יותר ״אין נשוי. הוא אם עומר אות

 שאני לה ״אמרתי עומר. כן מהאמת,"
 היא ילדים. ארבעה לי ושיש נשוי

מכלום.״ לה איכפת שלא אמרה
 חודש במשך ונעם עומר נפגשו כך
 עומר נסע מחופשותיו באחת וחצי.

 סוף־סוף כי לרסמיה וסיפר לעילבון
 התרגזה, רסמיה אחרת. אשה מצא הוא
 הוא עומר לעשות? יכלה מה אבל

רוצה. שהוא מה כל עושה הוא הגבר.
 ידה את עומר ביקש ללבנון. כשחזר

 אלא שהסכימה, רק לא והיא, נעם. של
 את לבקש טעם כל שאין לו אמרה אף

 יתירו לא לעולם הם הוריה. הסכמת
 את ולעזוב לישראלי להינשא לבתם

הציעה. מכאן,״ נברח ״בוא שבעה.
 3 בשעה בספטמבר, 12ב־ היה. וכך

 של לפיתחו נעם הגיעה אחר־הצהריים,
 לבוש שם, לה חיכה עומר המוצב.
 דרכם את עשו וברגל בטרמפים במדיו.

 של בבית־הוריו ישנו בלילה לעילבון.
דברים. כמה התרחשו למחרת עומר.

 אחד של לביתו נעם את לקח עומר
 בקול קרא שם המקומיים. השייח׳ים

 של הראשון הפרק ה״פתחה״, את רם
נישואיהם. על הוכרז וכן הקוראן,

 ברחה היא לרסמיה, הדבר כשנודע
 באותו עוד עראבה. בכפר הוריה, לבית

בתחנת־ תלונה אחיה הגישו יום

 אישורה את ומבקש אומר, הוא ,״22
 ילדה- בחיפזון. המהנהנת נעם, של

 של חיים חיה ילדה. כמו נראית אשה,
אשה.

 הקפה, הכנת טקס את כשסיימה
ושת ישבה פנוי, כיסא לעצמה מצאה

כת בניע השיבה שאלה כל על קה.
פיים.

 לי טוב לי, איכפת מה זה, ״ככה
שהש הבודדות המילים מן היו כאן,״
שעתיים. במשך מיעה

 למישפחה מתגעגעת לא אני ״לא,
שידולים. אחרי אמרה בלבנון,׳׳ שלי

 עומר של העניפה מישפחתו אל
 אותה אימצה דודתו במהירות. הסתגלה

 מינהגי את לומדת היא בביתה כבת.
 יש כבר ״ומה הגליליות. הבדוויות
״עבו בתמיהה. עומר שואל ללמוד?״

בעולם." מקום בכל דומות הבית דות
 סולק החתונה אחרי ימים כמה

 בניגוד שפעל יודע הוא מהצבא. עומר
 ריש־ ללא לארץ נעם את הבריח לחוק:

 שייתכן שניה, אשה נשא יון־כניסה,
 ״מה כועס. הוא אבל קטינה. שהיא

 שלי? במיטה שקורה מה לצבא איכפת
 מלבנון? שלי הכלה אם משנה זה ומה
מאמריקה?״ כלות מביאים לא אתם

 הכפר, תושבי הצבא, סערה. מסביב
לה מנסים כולם ומישפחתה, רסמיה
ש עומר, בו. לפגוע עומר, את עניש
 מוכן אינו כלבבו, אשה סוף־סוף מצא

עליה. לוותר
 ישנה: שהיא בזמן לה אומר אני ״אם
 ועושה. קמה מייד היא כוס.תה! תעשי

 מנקה היא נקי, לא החדר אומר: אני אם
 היא הביתה, חוזר כשאני טענות. בלי

 גומר שאני אחרי אוכל. לי מכינה
 עוד רוצה אני אם שואלת היא לאכול
 הלוואי ממושמעת. טובה, אשה משהו.
נעם!״ כמו אשה ימצאו הגברים שכל
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