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 קשורה היתה שעימם האנשים אותם כל
יחסי־ציבור. כאשת בעבודתה

 של ״אמה כי סיפר בחתונה שנכח מי
 התנהגה היא ההצגה. את גנבה פזית

הכלה.״ עצמה היא כאילו
 את נתנה האם של הדומיננטיות

 אחרי פזית של בחייה גם אותותיה
 לא חבריו באוזני טען דוב נישואיה.

 שאמה לאמה,״ משועבדת ש״פזית פעם
 מוכנה היא שאין לחיים,״ להם ״נכנסת

לו. נשואה שבתה העובדה את לקבל
 לעיתים אותה להזעיק נהגה אמה
 בשל בגיבעתיים לביתה קרובות

 פזית אצל ועוררה הרגשת־בדידות,
 דוב לבד. הימצאותה על ריגשות־אשם

 בין הזו התלות את לשאת היה יכול לא
 האם של בואה על ואסר לבתה, האם

שבאריאל. לביתם
 לנישואים. שהתנגדה מודה האם

 פזית של חברים על גם אסר כך משום
באריאל. לבקרה לבוא

 אותה קיבל
בפטאח

 האם, נאווה, אמרה מותו חרי ^
הע דוב של מיגרעותיו שלמרות

כל ידי־זהב. לו ״היו מאוד: אותו ריכה

השיחזור בזמן פזית
לאשה אותה להפזך רצה

מוג כמוצר יוצא היה לידיו שנפל מה
התנגד מותו. על לי וכואב לי צר מר.
 הפרשי־הגילים בשל לנישואיהם תי

ב אבל והבדלי־המנטאליות. הגדול,
 אני שלה, האיש את פזית שבחרה רגע

הח את כיבדתי להתערב. הפסקתי
 שהיה מה וזה אותו אהבה היא לטתה,
 היה לי גם טוב לה היה עוד כל חשוב.

 רע.״ היה לי גם רע לה כשהיה טוב,
שאהבה פזית אמרה מעצרה אחדי גם

למ פליטת״כדור. זו ושהיתה דוב, את
 נשואים היו שבה השנה האהבה, רות

קשים. וסיכסוכים מריבות עמוסת היתה
 במשך נווד. של טיפוס היה דוב

ב מקומו את מצא לא הוא שנים
 מיקלט חיפש בדרכו, תעה חיים,

 לזאת חם. בית להקים רצה לבדידותו,
 קליימן, אירית לפזית. בנישואיו קיווה

 נהג ״דוב מספרת: לעבודה, חברתו
 אחרות נשים וגם אותי, לשאול

 החיים את מנהלות אנו כיצד במחלקה,
 איך לעבודות־הבית? דואג מי בביתנו.

 חוזר כשהוא בעלי את מקבלת אני
 מוכן אוכל יש תמיד האם מהעבודה?

 את לבעלי מגהצת אני האם בביתי
בינינו? מריבות יש האם הבגדים?

 שפזית בפניי התלונן אחת ״לא
 לעשות נוהגת שאינה הזמן, רוב ישנה

 הוא אפאתית. שהיא עבודות־הבית, את
 נהג עבודות־הבית מרבית שאת סיפר

 שגיהץ זה היה הוא לבדו. לעשות
 שבישל, זה היה הוא הבדים, את לעצמו

 פזית את להפוך רצה הוא וסידר. ניקה
ביחד. חייהם את שינהלו רצה לאשה,

 שלאשתו טען במצוקה. נראה ״דוב
 לעבודה הגיע פעם ממנו. איכפת לא

 הוא מדוע לשאלתי מרושל. בלבוש
 שברצונו ענה לעבודה, כך מופיע
 להופעתו. לב תשים פזית אם לראות

 הורגש ביננו, והשיחות השאלות לפי
 הורגש ובטוח. חם בבית שלו הצורך
חסר־מנוחה.״ שהוא

 שבביתה דוב, של ידידה קרן, דינה
 ״כשהתגורר מספרת: קצר, זמן התגורר

 להחזיר הרגשת־חובה מתוך אצלי,
 פעם מדי מפתיע היה הוא משהו,

 מעולה בשלן היה הוא שהכין. בארוחות
 עם להתיידד ניסה הוא מעוף. ובעל

 מאוד היה הוא אך לדירה, שותפתי
מעו הוא חסר־ביטחון. לעיתים רגיש,

 המאצ׳ו דמות את לשחק ניסה לא לם
 היה שאם לומר נהג תמיד הישראלי.

 היתה היא המתאימה האשה את מוצא
כמלכה." אצלו חיה

 התערערו ופזית דוב בין כשהיחסים
 ולנסוע הבית את לעזוב פזית נהגה
 28ה־ בשבוע, הרביעי ביום אמה. לבית

 לנישואיהם. השנה יום היה באוקטובר,
 דודה של להפצרותיו נענתה פזית

באריאל. לביתה יום באותו וחזרה
בכא־ אותה קיבל ״דוב אמה: לדיברי

 לה אמר הוא להתפייס, במקום סח.
 הערב באותו עוד חייו.״ את שהרסה

בגיבעתיים. אמה לבית פזית חזרה
 להפצרות שוב נענתה השישי ביום

 וחצי 6 בשעה לאריאל. וחזרה דודה
 להקים החלום נקטע הירייה, נורתה

 בניית את לסיים חיות, לגידול חווה
 נקטע באריאל, ידיו במו שתיכנן הבית

הת חם. מישפחתי קן להתקין החלום
 לפני שבוע שקיבל ההזהרה קיימה

נישואיו.
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 עצמו שהוא אחרי האירגוז,
לעולמו. הלך כגר

 אבו־ני־ נתן זו, בדיעה להילחם כדי
או הזרה. לעיתונות ראיונות כמה דאל
 שהוא הוכיחו לא אלה ראיונות גם לם
 היה יכול שלא פרט שום בהם אין חי.

 מעוזריו־לשע־ אחד על־ידי גם להימסר
 ערבי שרות־מודיעין על־ידי או בר,

האמו המעטים התצלומים גם כלשהו.
 ושונים מוסמכים, אינם שלו להיות רים
מזה. זה

 לחרוג האירגון ניסה האחרון בזמן
 קטן מחתרתי אירגון של המיסגרת מן

 גמורה. סודיות על השומר וקומפאקטי,
 במחנות־הפליטים סניפים הקים הוא

 אירגוני־ עם בגלוי ומתחרה בלבנון,
הרש פת״ח עם ובעיקר השונים, אש״ף

בלב פעולות־גרילה ביצע גם הוא מי.
ההתנג את לנצל קיווה כי נראה נון.
 ערפאת, על המתון לקו הקיימת דות

 הסכם של קיומו בימי בייחוד שגברה
 אבו־נידאל מקווה אולי ערפאת־חוסיין.

 העם שהמוני במיקרה אש״ף את לרשת
 הפרגמטי הקו מן יתייאשו הפלסטיני

 מדיני, לפיתרון החותר ערפאת, של
ישראל. לחיסול מילחמה שוב וידרשו

 היאכטה, חטיפת על הכריז כאשר
השאר: בין רבות. שאלות מיד התעוררו

הרא הפרטים אמץ? זה האם •
 חיל־היס ספקות. עוררו שנמסרו שונים

 לישראל, הקרוב בים שולט הישראלי
 פעם לא מוריד הוא כרצונו. בו ועושה

 לבנון בין המפליגות מספינות נוסעים
 אבו־נידאל כי סביר זה אין וקפריסין.

זה. באיזור כלשהי יאכטה על ישתלט

 אבו־נידאל אנשי שעלתה: הסברה
 במקום כלשהי יאכטה על השתלטו

קפ בקירבת אולי בים־התיכון, כלשהו
 הוא מערבה. או יוון ליד אף אולי ריסין,

 לסנסציה, לגרום כדי בפעולה השתמש
 נום־ של הלאומית לזהותם קשה בלי

עי־הספינה.

 עצם נעשה? זה מי בשם •
 אבו־ של שמסיבת״העיתונאים העובדה

 דרשני. אומרת בביירות נערכה נידאל
 אין הסורי. הצבא כיום שולט בביירות

 יערוך כלשהו אירגון כי סביר זה
 של וענייניו רצונו נגד מסיבה בביירות
הסורי. השילטון

 על פרושה עתה גם משמע:
 חאפט׳ של חסותו אבו־נידאל

מוצנ בצורה כי אם אל־אסד,
יותר. עת
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(?)נידאל אבו
ב?1ל שריה? ?,סי־א״־א המוסד?

 לעניין התייחסה ממשלת־ישראל
 ולא נבונה, בהסתייגות מלכתחילה

הת שתתברר עד בהודעות, הירבתה
הפעולה של המיידית התוצאה מונה.

 הפיסגה מן הדעת את להסיח —
 בוודאי — דמותה את ולגמד הערבית

של.ממשלת־ישראל. הקו את תאמה

וחב ערפאת יכלו הפעם גם
 פועל אבו-נידאל כי לטעון ריו

הציוני. האוייב בשליחות

את בירמן א.
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ם טיפול ■ קי שי א ב סוי לל הערבי במגזר פילל הארץ בכל כי
קי ביצוע ■ עיקול וצווי מעצר צווי וביצוע גבייה ■ ס ופינויים דין פ
ת ■ דרו ה ■ לחו״ל בל ח ט ב ת א ד ח ראש שומרי ■ מיו

ב חולון, לו קו  03־854233,5053181,5053129 טל׳ ,13 סו
 04־641711,666269 טל׳ ,27 תחלוץ חיפה,

מלך ירושלים, 02־246842 טל׳ ,16/6 ג׳ורג׳ ה
ת, תורי מן ,6555 מנוי ,02־224341 טל׳ אי ביר

מז נתניה, 053־619093,15 ר
ת, תורי רפי ,6444 מנוי ,03־7549111 טל׳ אי

בבאר־שבע סניפנו ייפתח בקרוב
261941 הזה העולם


