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מרש יהושעבטקס־בחידה שרינה

*81 ?81ד5ו
1 0 X 1 ^ עמדה אשתו■

הוא אותו. לנטוש
משבר עבו

החליט ואז 1 עמוק.
גוש יהושע

לחייו קץ לשים
 גרה המישפחה בפרנקפורט. אל־על

שם.

צעיב
בביירות מצליח ^

 המיש־ אחת בן מרש, הושע ^
הוו הספרדים־הטהורים של פחות

 בתלפיות, נולד בירושלים, תיקים
 נוצרי. כמוסד כיום המשמש בבית
 לעורך־הדין שייך היה הסמוך הבית
 של וסבו כספי מיכה של אביו — כספי

כספי. רם
 היותו בטרם מאוד, צעיר בגיל כבר

התמ מילחמת־העצמאות, לפני ,23 בן
 חברת־התעופה סניף כמנהל מרש נה

 לעבודה עבר משם בביירות. טי־וו־אי
באל־על.
 יפהפיה היתה הראשונה אשתו
יותר מאוחר שהתגלתה אדנה, מצ׳כיה.

 מהראשונות ססגונית, אשה כציירת,
הכי עם לשארם־אל־שייח׳ שהגיעו

 מרש מיהושע התגרשה היא בוש.
 היחידה הבת בבאר־שבע. לגור ועברה
 שרונה, היא אלה מנשואין שיצאה
עזה. אהבה אביה את שאהבה

 החורגת, ואמה שרונה בין היחסים
 היו שרונה של חייה קשים. היו רוזי,

 פעמיים נישאה היא וזוהרים. סוערים
ש צילומי־העירום פעמיים. והתגרשה

 השתתפה היא בעיתונים. התפרסמו לה
 ירחון־הערווה של בינלאומית בתחרות

 הזוכה על היה שבה פנטהאוז,
 מעשה כל אירוטיים. צילומים להצטלם

בבית. לסערה גרם שלה
 אמה ובין שרונה בין מוזר דמיון יש

 זרים: לה אומרים היו פעם לא החורגת.
 זה שלף״ לאמא מאוד דומה ״את

 שרונה אבל דמה. את תמיד הרתיח
 אדם, למחצה, לאחיה מאוד קשורה

חייל. כעת שהוא
 פדאנטי, כאדם נודע מרש יהושע

 ושהופ־ מהודרת, בצורה תמיד הלבוש
 מאוד. לו חשובה היתה החיצונית עתו

 מישפחתו עם טס על באל בכיר כאיש
 הכסף גבוהה. ברמה וחי העולם ברחבי

הוא. גם עזר עימה הביאה שאשתו
 מסיבת־ מרש רוזי ערכה שנה לפני
מיגדלי־ של לבריכה מסביב חתונה

האמרי השניים, מנשואיה לבתה דויד
קאיים.
 מן מרש שרונה נעלמה שנתיים מזה

 שלה הקריירה בשיא הזוהר. הנוף
 כדי המיקצוע את נטשה כדוגמנית

 אולם כפקידה. אפורה בעבודה לעבוד
 שאשת־ קרה פעם לה: הפריע יופיה
 היא עתה פיטוריה. את תבעה הבוס

 עורר־ של במישרדו כאלמונית עובדת
 רם עם הקשור — ארנון יגאל הדין
 מצטלמת, היא אין עמר. בפרשת כספי

 הוא חלומה במסיבות. מופיעה היא אין
 הפירסום מישפחה. ולהקים להינשא

לרועץ. לדעתה, לה, היה

יותר
מדי

 בין משבר חל שנים כמה פני ^
 הסתכסך הוא על. אל ובין מרש /
 איים כעס של וברגע ההנהלה, עם

ההת את קיבלו המנהלים להתפטר.
ביט אותו. זיעזע והדבר מייד, פטרות

קשה. נפגע העצמי חונו
 אמריקן־ חברת כמנהל התמנה הוא

 על אל בבית שמישרדה איירליינס,
 למקום־עבודתו מעל בן־יהודה, ברחוב

הקודם.
 ג׳וש נראה הראשון, ביום השבוע,

 היה הוא על. אל למישרדי נכנס מרש
 פרישתו מאז איש. שם הכיר ולא שתוי,
באלכוהול. ניחומים חיפש על מאל

התר הידרדר. מרש שיהושע ככל
 יפה שנשארה אשתו, גם ממנו חקה

 גבר הפרופסור, את הכירה היא בפניה.
 החברתי, החוג אותו עם שנמנה מרשים

בה. התאהב הוא גם בו. והתאהבה
 מעיני נסתר נשאר לא הרומאן

 הליכי־ נפתחו בסודי־סודות הבעל.
 הסתבר שכאשר נראה אך גירושין.

 את לאבד עומד שהוא סופית לג׳וש
 ידידה אל לחו״ל לטוס שעמדה אשתו,

 לא הוא — לצמיתות אותו ולנטוש
זה משבריו, שאר עם יחד בכך. עמד

בעיגול) (מסומנת מרש קפץ שממנה המירפסת
בסודי־סודות גירושין הליכי

מדי. יותר היה
 השמיים כאשר וגשום, אפור ביום

סערה ורוח כבדים בעננים מכוסים היו

 המיגדלים שתושבי בשעה ברחובות,
 מרש ג׳וש קפץ במיטותיהם, היו עוד
מותו. אל

קה ספרדית מישפחה תי ת אשהבאלכוהול ניחומיםו  בשארם ססגוני
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