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 חייך והוא אנג׳ל, אני גם לה קראתי

 לה לקרוא יכול לא אתה ,לא, לי: ואמר
 מפני הזה השם את לה המצאתי אני כך,

 שלי השם רק וזה שלי, המלאך שהיא
 הצעיר אחיו מאיר, סיפר כך עבורה׳.״

 בהריגתה החשוד ),35(גולן חיים של
 ביום ,23 (בנימין), גוזלן זיווה של

השבוע. הרביעי
 היה הוא זמר־חתונות. הוא חיים
ותור יווניים בשירים בקולו מסלסל

 והמיקרופון מפניו, סר לא החיוך כיים.
והרומאנטי. החם קולו את הגביר

 מככב עצמו את חיים מצא השבוע
מר. שסופו רומאנטי סרט תורכי, בסרט

 גרושה
בחתונה ^

בה חיים הכיר וחצי שנה פני ^
 גרושה זיווה, את שר, שבה תונה /

 היתה ״זיווה .4 בת לילדה אם צעירה,
 היתה היא וצייתנית. צנועה בחורה
 לא רבו כאשר וגס כבוד, לו עושה

 אחיו. אשת סיפרה פרצופים,״ לו עשתה
זוג־יונים." ממש היו ״הם

 התגוררו יחד, לחיות השניים התחילו
בבת־ים. זיווה של השכורה בדירתה

 לחיים מצטרפת זיווה היתה בתחילה
 את שיגמור עד לו ומחכה ערב, בכל

ב לעיתים נשארה אחר־כך הופעתו.
 אמו היתה לפעמים לו. וחיכתה בית,
 לילדה, כבייבי־סיטר נשארת חיים של
חיים. עם לצאת תוכל שזיווה כדי

 מאוד זיווה אהבה שבתחילה למרות
 התחיל כזמר, חיים של מיקצועו את

 כמה לפני הזמן. במשך לה להציק הדבר
מיק- על לוותר ממנו ביקשה חודשים

ש כדי אחרת, בעבודה ולעבוד צועו,
צו באמת ״היא בערבים. בבית יימצא
ב לבד להיות לאשה קשה זה דקת,

 עבודה ומצא לאחיו, חיים אמר לילות,״
 שהיה אותה, אהב כל־בך ״הוא במוסך.

 חייו, כל שהיא השירה, על לוותר מוכן
האח. סיפר אותה,״ לרצות כדי

 חיים, של האלמנה אמו חלתה כאשר
 זמן־מה. במשך אצלה הזוג התגורר

 מכל טוב יותר אליה התנהגה ״זיווה
 היתה ״היא האח, סיפר שלה,״ הכלות
 הסתדרו והן מבשלת, עבורה, מכבסת
נפלא."

בראש
הרו הרומאן כי ברור היה כל

 לפני בחתונה. יסתיים הזה מאנטי /
 למאיר, בן נולד כאשר חודשים, שמונה

 באולם הברית את ערכו חיים, של אחיו
 הקהל. את ובידר שר וחיים מפואר,

 חיים נראה הברית של הווידיאו בסרט
קול־ בעל יפה־תואר גבר וחייכני, תמיר
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 כרתו ביחד להתגורר שהחליטו ביום
 את דף על כתבו הם ברית. ביניהם

 לרעהו איש אמונים לשמור החלטתם
 הטהורה. לאהבתם נאמנים ולהיות

 אחיו את חיים ביקש בבית־המעצר
 הזה כתב־הברית את ויביא שילך

נטמן. הוא שבו ממקום־המיסתור
 צעיר, בגיל בראשונה התחתן חיים

 הילרה, אלה. מנישואין ילדה לו ויש
וחיים אמה, עם מתגוררת ,8 בת כיום

 הוא שנים. כמה זה לראותה הורשה לא
 לכן, מבתו. ניתוקו בגלל מאוד סבל

 של הקטנה לבתה כל־כך התקשר אולי,
 אותה. ופינק כאב, כלפיה חש הוא זיווה.
 קונה היה לזיווה מתנה שקנה פעם בכל

לילדה. גם מתנה
לשלו אחת אביה עם נפגשה הילדה

ה יתר את בסוף־השבוע. שבועות, שה
 כמיש־ ,וחיים זיווה עם יחד בילתה זמן

מאושרת. פחה

 הוא מאוד. מישפחתי בחור היה חיים
 בני־מישפחתו. אל זיווה את להביא נהג

 מופיע, היה לא כאשר שבתות, בערבי
הת הוא וגיסתו. אחיו עם לבלות נהג

 של ודודותיה דודיה עם גם מאוד יידד
זיווה.

 בתחילת לו סיפרה שזיווה למרות
 בגלל בבראזיל כלוא שאביה היכרותם

 זה סודה את גילה לא עבירות־סמים,
ל־ קצר. זמן לפני עד לבני־מישפחתו,

 של אביה כי חיים סיפר בני־מישפחתו
 בחו״ל הנמצא איש־עסקים הוא זיווה
עבודתו. עקב

 ואהבה חיים על סמכה זיווה של אמה
 בעלה, את לבקר נסעה כאשר אותו.
 זיווה את הפקידה אחדים, חודשים לפני

 עליה, שישמור ממנו וביקשה בידיו,
יחידה. בת היא שזיווה מכיוון

 ולא מאוד צעיר בגיל נישאה זיווה
וכאשר עבדה, לא היא מיקצוע. למדה

 שירים כמה ששר אחרי קטיפה.
 ראשה את והניחה זיווה, אליו התקרבה

 בה והביס אליה רכן הוא זרועו. על
 וזיווה בנשיקה נפרדו הם רבה. באהבה

^ לשולחנה. חזרה
 היום, הזה בסרט מביט מאיר כאשר

 קשה כל־כך בעיניו. עומדות דמעות
 יושב ושחיים מתה, זיווה כי להאמין

למישפטו. ומצפה בכלא
 וסיפר לאחיו חיים בא חודשיים לפני

 הוא להתחתן. החליטו שהם בשימחה לו
 הפסיקה זיווה בילד. רוצים שהם אמר

להריון. ונכנסה גלולות לקחת
 של בתה כאשר בערב, השישי ביום

 אל בני־הזוג באו אביה, אצל היתה זיווה
 היו הם לארוחת־ערב. מאיר של ביתו

 חיים החתונה. על ודיברו מאושרים
 אין שלויווה מאחר כי מגיסתו ביקש

 ביום איתה תהיה היא בישראל, קרובים
 וזיווה חיים הלכו יומיים אחרי החתונה.

טבעות־נישואין. וקנו בבת־ים, לצורף
 אבל להם, קרה מה מבין לא ״אני
 בראש,״ חושך לה עשה הזה ההריון

מאיר. סיפר
 ההריון, של הראשון השבוע אחרי
והציי השקטה זיווה היוצרות. התהפכו

 הגיש כאשר להתמרד. התחילה תנית
 זרקה טבעות־הנישואין, את חיים לה

 החליטה כי לו ואמרה בפניו אותן
אתו. להתחתן רוצה שאינה

 את הרי יתכן? זה איך לה: אמר ״הוא
 בלי ילד עוד רוצה לא ואני בהריון,

 לא שאני אחת ילדה לי יש כבר אבא!
איתר! להתחתן רוצה אני יאותה! רואה


