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 שהיא אשתי, של בטענה מינימלית

 חשש איזשהו בגלל הילד את חטפה
 להילקח עלול שהילד שלה פנימי
 ככל מטורפת זו טענה ותהיה — ממנה

 מישטרת־ כאשר עתה, אזי — שתהיה
 עניין, ותסגרי ״בואי לה מציעה ישראל
 לגבי יקרה לא שמאומה אחראים אנחנו
 על לקפוץ צריכה היתה היא — הילד״

המציאה.
 האנשים אם לשעת־האמת. ״הגענו
קוזא בתור ובילד, באשתי המחזיקים

 יסוגו לא הקדוש־ברוך־הוא, של קים
כל מעל לדרוש עומד אני מעמדתם,

 ידע לא !7 בעל
 אשתו ב׳ 737
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 ,תנאצה כעם

 הבלונדית
,,התורנית

 מידע עליו שיש מי כל שייעצרו בימה
לעצרו. כדי בו שדי

 אחר! או זה לרב תשמעי אל ״איריס,
 תפסיקי דבר, לך עשה לא חיימקה
 שאת משוכנע אני הרי אותו. לענות
 חיימקה כמוני. בדיוק אותו אוהבת

 אל איריס, אותו! לו תני אבא. רוצה
 לבית־מישפט לפנות אותי תכריחי
 בלי הילד. על מוחלטת חזקה ולבקש

 את בינינו, יקרה, או שקורה, למה קשר
 של מסוג בכדורים הטעון הזה, האקדח

ולפרק!״ לעצור צריך ילד־בן־חמש,
 של הלב, מן ישר דבריו, הם אלה

 השבוע. הראשון ביום נחשון, שאול
 במאי, 22ב־ בדיוק, שנה חצי לפני

 אז שהיה בנם, את איריס אשתו חטפה
וחצי. 4 בן

 בתחום חברה מנהל ),33( נחשון
בן הוא פתח־תיקווה, תושב הפיננסי,

 מוכתר היה סבו אמידה. למישפחה
בת בתל־אביב־יפו היהודיות השכונות

 צבר והוא הבריטי, השילטון קופת
מנה הוא שאול של אביו רבים. נכסים

 נחשון תיכונית. ישיבה של הכללי לה
 ״דתי קנאי, לא אבל מאמין, דתי הוא

 הוא זאת. מגדיר שהוא כפי נורמלי״,
 פניו לראשו, שחורה כיפה חובש

 גבה־קומה, הוא ועטורי־זקנקן. עגולים
 שרוי ״כשאני לדיאטה. בדחיפות זקוק

 אומר. הוא באוכל,״ מגזים אני בלחץ,
מס לחייך, מרבה חברותי, פתוח, גבר
ברהיטות. העצוב סיפורו את פר

החיים הגאות ₪
בפתח גדל בתל־אביב, נולד וא ך*

 וא־ דתי, בבית־ספר למד תקווה, 1 (
 לא שהדת סבור ״אני בישיבה. חר־כך
 ״מי אומר. הוא מסווגת," להיות צריכה

 מי זה? בעניין הבוחן להיות יכול
 היחידי והמחליט הבוחן המחליט?

 הקדוש־ רק הוא אורח־חיים כמו בנושא
 הקו מיספר ידוע לא ולי ברוך־הוא,

 טוענים, שהם כמו הידוע, אליו, הישיר
 לתפוס אי־אפשר קוזאקים. לאותם
 וללכת בטלוויזיה, צפייה כמו נושא,
 היה זה כאילו למילחמת־חורמה, עליו

שמד."
נחשון: שאול סיפר

 החמישי, ביום החטיפה, לפני יום
 השבועית ההזמנה את אשתי עשתה

 סוגי־האוכל את הזמינה היא אמי. אצל
 לה תכין שאמי רצתה שהיא השונים
לשבת.

 מלכת־ בדיוק היתה לא איריס
המיטבח.

 לא כאשר השישי, ביום למחרת,
 מוטרדת אמי היתה אמי, לבית הגיעה

 משהו, קרה אם לשאול אלי, וצילצלה
מוט הייתי לא בהתחלה לילד. או לה
 לאחד צילצלתי שעה כעבור אבל רד,

 היכן יודעים הם אם ושאלתי השכנים,
השניים.

 ראה שהוא לי מסר רם, השכנים, בן
 כשהיא הולכים, וחיימקה אירים את

 שעות כעבור בידה. מיזוודה מחזיקה
 מיש־ תביעה למישרדי הגיעה אחרות
 מן עיכוב־יציאה צו שכללה פטית,
מייד. בוטל אגב, הצו, הארץ.

 לעורכי־הדין פניתי הראשון ביום
 הרבה כריסטוף. ורפי ישראלי רב שלי,

 הזאת בטרגדיה שלי מיכולת־העמידה
לא כי הוברר מאוד מהר להם. חייב אני
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