
 אביה, עם מרות במריבות נתונה עודנה רה
 עמוקת. נפשית במערבולת שקוע יהודה היה
 בביתו, עצבני היה בכנסת. להופיע חדל הוא
 במרכו בעבודתו להתרכז היה יכול לא

הבחו את והביא לכת, הרחיק פעם המפלגה.
 אך כמזכירתו. הציגה. רינה בפני לביתו. רה

 שזו ידעה היא האשה. את הזהיר פנימי קול
בעלה. אהובת
 אל־ אחיינו את יבקר חיים הלך אחד יום
ה מנוע בהרכבת עסקו שבו במוסך ברט,
 ביקש ההרכבה גמר אחרי למוניתו. דיזל

 לנתניה, בכיוון עמו לנסוע ממנו יהודה
 חבר התחיל לפתע החדש. המנוע להרצת
 נפשית. מועקה מרוב ולהיאנק לבכות הכנסת

 המבוהל, אלברט שאל דוד?״ קרה, ״מה
כסף?״ עם צרות לך ״יש

 משלי.״ לילד מת ״אני יהודה, השיב ״לא,״
 אוהב אני ״נפלתי... הוסיף: דקה וכעבור

.״,פנינה את
 ״אתה דודו את להזהיר ניסה אלברט

 זאת הבחורה. מן התרחק דוה חבר־כנסת,
 ילדה מזה. תסבול רק בשבילך. דרך לא

 רוצה אתה אם בשבילך. אינה כזו קטנה
ולמעמדך.״ לגילך מתאימה אשד, חפש ילד,

 יעץ לבסוף ובכה. פניו על היכר, הדוד
 עם ללכת רוצה אתה ״אם אלברט: לו

הדודה.״ עם לגמור קודם מוכרח אתה פנינה,
 אתגרש ״אני השיב, יודע,״ אני ״כן,
 הורים, לה אין רינה לב. לי אין אבל ממנה

 שאזרוק לה מגיע לא בה. שיטפל מי לה אין
שנה." שלוש־ם אחרי אותר,

 אלברט, אצל ללון יהודה נשאר לילה אותו
 הלילה כל משך סלמה. במעברת בצריפו

 אור עד עמו בכו ואשתו ואלברט בכה,
 המרי־ אלברט את הדאיגה במיוחד הבוקר.

 עלולה פנינה עם דודו שהסתבכות שבה
ביח יראו הבחורה הורי אם חייו, את לסכן
המשפחה. בכבוד פגיעה אלה סים

במריו *בילוי * *
ת 8־י ר ח ב מ ר ע ה בתחנת חיים הופיע ב
 פנינה. באה איתו אלברט. של מוניות /
 השלושה ביקש. גלילה,״ לקפה אותנו ״קח

 רמז כך אחר ואכלו. שתו בקפה, התישבו
 לירות. 18 החשבון: לשלם. לאלברט הדוד
 ״אתה זאת, לאחר הורה נתניה,״ לכביש ״סע
לא?" בהרצה, עוד

 לבדה ישבה פנינה הנהג, ליד ישב הדוד
 בנתניה. בית־מלון ליד נעצרו בחצות מאחור.

או לקחת וחצי בארבע ״תחזור ירד. הזוג
הדוד. הורה תנו,״

 בדלת דפק בחמש במכונית. נרדם אלברט
 חיים הכנסת חבר את לקחת ״באתי המלון.

 לחיים: טילפן המלון בעל הודיע. יהודה,״
הגיע.״ שלך ״הנהג

 כהיל־ ארוחת־בוקר הזמין ירד, חבר־הכנסת
 אלברט. את שאל רוצה?״ אתה ״מה כתה.

 האמש, בליל ששילם בחשבון נזכר האחיין
קפה.״ ״רק השיב:

 עכשיי אותנו ״קח הבוקר. ארוחת נגמרה
הדוד. פקד ליפו,״
פתאום?״ ״מה
שם.״ בב־ת־ספר מורה ״היא

 ר,ת־ שתיים ובשעה כמבוקש עשה אלברט
 אליי. ניגשה רינה הדוד. בבית שוב ייצב

 בלילה? היה איפה בחייך, אלברט, לי ״אמור
איתר,?״

שלא.״ באמת ״לא, שיקר: אלברט
הת מבית־הספר, פנינה את לקחו השנים

 לי" הוריה לבית נסעו ומשם לאכול יישבו
הכרמל. שוק
 תמים. שבוע במשך המצב נמשך כך
 מדוע להבין יכלה לא אלברט של אשתו

 רצה לא בעלה רב. כה זמן ההרצה נמשכת
ה את הדוד דרש החודש בסוף לה. לספר

החוב. חשבון על החודשי תשלום
★ ★ ★

ר פו ש ש? כי ד צי חו ח ו

די ח ח צ ר ה ה, ה י ת; :  נסי־ התחילו ד
תנ ״לך לעכו. לחיפה, ד,שלישיה עות4\

 אחד, לילה לאלברט הדוד אמר אוויר,״ שום
הת אלברט לעכו. חצות אחרי הגיעו כאשר

 לנרי' ״סע הדוד: הורה כשחזר מהזוג. רחק
 מאחור השניים ישבו כבר זה בשלב דיה.״

הקדמי. במושב לבדו, ואלברט
 הרסה הזו הבחורה אלברט, יודע, ״אתה

 נאנח איתד״״ להתחתן מוכרח אני חיי, את
באזניו. פעם

 אל־ של אשתו אחד לילד, התעקשה כאשר
הפ לא המוזרה, בהרצה ללוות•'אותם ברט
 את עמו לקח הוא הכנסת. לחבר הדבר ריע

 והזוג לנתניה' הגיעו הם •כרגיל. אהובתו,
ה המתינה לא הפעם אך לבית־המלון. עלה

 לחוור בעלה על ציוותה ברכה בחוץ. מונית
 אלברט התייצב בבוקר וחצי בשש הביתה.

התרעם מגיע־״ אתה ״עכשיו דודו: בפני

. *׳  העולם' מסן: •במזוריח;.׳ .'לפגוע לא אי
' 'פנינה. — השם'"הבדוי אתי לנערה הזה

 הראשונה בשורה יושב חיים יהודה ח״כהאומה בחיר
הרביעית. הכנסת של הפתיחה בישיבת

משמאלו הכלליים; הציונים מן סרלין ויוסף ספיר

לבית־־ספר!׳ להגיע תספיק לא ״היא עליו,
 יחסיו, סוד את ידעה שברכה מאחר עתר״

 אלברט. של לביתו ידידתו את יהודה הביא
 של סטייקים לקנות לבית־דגון, נסע אלברט

 הזוג. לכבוד סעודה ערכו והמארחים חזיר,
ש אחרי חבר־הכנסת, שאל נישן?״ ״ואיפה

 שמונת עם הצטופפו ואשתו אלברט סעדו.
 העמידו השני חדר ואת אחד, בחדר ילדיהם
הזוג. לרשות

 חבר- של הממושך ביקורו התחיל כך
וחצי. חודש נמשך הביקור הכנסת:

★ ★ ★
רגלייד״ את תרחץ ״היא

1 י7 1-ןןר1י1ו—י ו*וזי:*^
ת, ף*  בת־ על בגלוי לדבר יהודה החל בי

לת בהקשר רק אולם החדשה, זוגו—£
 לרינה הציע הוא משלו. לבן העזה שוקתו

שה כפי שנייה, אשה עם לנשואיו שתסכים
 ילד־ לא שאשתו לאדם מרשה הרבני חוק

נשו של ארוכות כה שנים אחרי ילדים לו
 הזמן את ואחלק נפרד, חדר לה ״אקח אים.

 בירושלים, אהיה ״כאשר הציע. ביניכן,״
 עליה. תשמרי ואת שלך בדירה לגור תבוא

 היא המלכה. הראשונה. תהיי תמיד את
ידייך.״ את ותנשק רגלייך את תרחץ

 הנדיבות. הצעותיו את תמיד דחתה רינה
 לאחרת אתן איך שנה, 32 מזה בעלי ״אתה

אמרה. ממני?״ אותך שתסחוב
 הוריה. בלוזיית לבקרה, באה עצמה פנינה

 שתסכים בפניה והתחננה ידר, את נשקה היא
 ואוהב אותך ,,אכבד יהודה. עם לנשואיד,

 רינה אך הצעירה. אמרר, עיני,״ כמו אותך
 בעלה את לחלק רצתה לא היא הסכימה. לא
אחרת. אשד, אף עם

 מדי בבית. להופיע כמעט חדל יהודה
 סך על המחאה לאשתו שולח היה חודש

 לרינה. הספיק שלא סכום — לירות 200
להצע תסכים לא שאם מאיים, החל גם הוא
 פנינה לבין בינו היחסים גט. ממנה יבקש תו

 התמהמהות שום איפשרה שלא לנקודה הגיעו
 לשאתה חייב היה הוא נסיגה. לא וגם —

כבודה. את ולהציל לאשה
 בבטחון השבוע סיפר הבחורה של אביה

 ״יתנו מובטחים. כמעט הנשואים כי רב,
 בתי,״ את לשאת יוכל הוא ואז גט לה

 בסבך במיוחד התמצא לא האב אך הכריז.
והחוקים. הדינים
 עדות־המזרח לבני התירו ישראל דיני
 ראשונה אשד, פני על שנייה אשה לשאת

 חתימותיהם דרושות כך לשם חשוכת־ילדים.
 של החרם את להתיר כדי רבנים, מאה של

 עם בעבר, כפולים. נשואים על גרשום רבנו
 את לשאת האיש היה יכול החרם, התרת
 מאז לראשונה. גט לתת מבלי השנייה האשד,

 התרת כרוכה הביגמיה, ואיסור המדינה קום
 דבר: של פירושו הנשואים. בהתרת החרם
 השנייה, האשה את לשאת יוכל שהגבר לפני
 המלצת הראשונה. לאשתו גט לתת עליו
 על הגט את לכפות כדי דרושה הרבנים 100

לרצונה. בניגוד גם הראשונה, האשד,
 חדשים כלל, בדרך הנמשך, תהליך זהו
להמ היכולת חסרה ולפנינה ליהודה רבים.

רב. כה י זמן תין

. הכנסת, חברי של
| יוסף נראים מימינו

תלמי. ואמה ממפ״ם חזן יעקב נראים

 1 אך למשנתו, אחד מפרקלים עברה האשד,
 הגיעה לבסוף בעניינה. לטפל סירבו כולם

 הוא אף כהן־צידון, שלמה עורך־הדין אל
קש כבעל ידוע דוזקא שהיה מצרים, מעולי

חיים. יהודה ח״כ עם טובים רים
 הוא הטיפול. את עצמו על קיבל כהן־צידון

 הגיש כן על במהירות, לפעול עליו כי ידע
 ב־ המחוזי לבית־המשפט בקשה דיחוי ללא

 לאשתו לשלם הבעל את שיחייב תל־אביב
 באותו לחודש. לירות 400 בסך דמי־מזונות

 העתונים הופעת אחרי מעטות שעות ערב,
 ! אשתו, לדירתו. תח״כ בא כך, על שמסרו

 י לפניו פתחה המנעול, את בינתיים שהחליפה
 הטיח הפירסום, על התרעם הוא הדלת. את

 תוכלי ולא מתכנסת, אתפטר ״אני ברוגזה:
ר אחת!״ פרוטה לקבל

 את הגיש כי הודעתו פורסמה למחרת
 1 תביעה הגיש כבר וכי הכנסת, מן התפטרותו

 1 ל־ הפניות שתי מאחורי לאשתו. גט למתן
 אחת המחוזי, לבית־המשפט אחת — משפט

 סביב מאבק הסתתר — רבני לבית־דין
זה? בעניין תכריע ערכאה איזו השאלה:
 , למזונות, תביעה כי קובע, אמנם החוק

 בית־הדין של בסמכותו היא גירושין, אגב
 מאפשרים משפטיים תקדימים אולם הרבני.
 לבית־משפט תביעה הוגשה אם כי לטעון,
 היא הרי ברבנות, העניין שהועלה לפני אזרחי

 במקרה האזרחי. בית־המשפט של בסמכותו
 1 לקבוע האזרחי בית־המשפט יוכל זה, מסויים

 ! שבעלת מבלי גם חיים לרינה דמי־מזונות
גט. לה יתן

★ ★ ★
תגוספ בחזית מלחמה

לו רוע | זו היתד, לא יהודה, של מז
 1 באותם ללחום נאלץ בה היחידה החזית /

משפח הזית היתד, השניה החזית גם ימים.
 1 אחיינו אלברט, דווקא האוייב היה הפעם תית.

 ן את לרכוש בתחילה, לו שעזר אחרי הנאמן.
 י את ימכור כי מאלברט הדוד דרש המונית,

 ן ל״י) 6000(כ־ הכסף את יתן המונית, רשיון
לו. הנזקק לדודו

 שהגיעה תסבוכת, של התחלתה זו היתד,
 | ל־ פנה הכנסת שחבר בעת לנקודת־ריתחה

 נעצר. אלברט אחיינו. נגד בתלונה משטרה,
 הוא היה הפרשה בכל כי משוכנע בהיותו
ל מסר האמיתי, הנפגע דודו, ולא עצמו,

 פרטי כל את שכללה מלאה עדות משטרה
 החקירות קצין הח״ס של הפרטיים עיסוקיו

 עם להתפשר ליהודה יעץ החומר, את קרא
 הדוד ציבורית. שערוריה ולמנוע אחיינו
 לא נסגר. התיק ההצעה. את לקבל נאלץ
 בכות יתנפל שאלברט כדי הרבה חסר היה
דודו. על

 של פרקליטו ממשרד יצא חבר־הכנסת
ה בחזית כעס. ומלא נרגש כשהוא אלברט
 שזה ערב, עתון התנוסס הראשון קיוסק

 המבשרת לכותרת מתחת לרחוב. יצא עתה
 בבית־המשפט, תביעה נגדו הגישה אשתו כי

 החזיתות שתי הח״ב. .של תמונתו גיבטה
 ביצבץ ובאופק — חיים יהודה נגד התאחדו

 התחייבויותיו חזית שלישית: בחזית קרב
פנינה. כלפי

| הכל,״ את ולשכוח 'לסלוח מוכנה ״אני ★ ★ ★
 ״שיחזור דומעות, בעיניים ■רינה •הצהירה הכנסת״ מן ״אתפטר

? דדו ;ס אד־ או משפטים שום אעשה. ולא הביתה כ
ה־ כי היה נראה אולם תשלומים.״ רוש ה־ בסבך התמצאה לא חייס רינה 0 ך

יהודה שחיים כדי מדי, רחוק הגיעו עניינים את בעלה מסי שמעה רק היא דינים.
"בשלוים. מהם לצאזת־ "יוכל עצות. מחפשת והחלה ״רבנות״ ״!ט״, המלים
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 היא התנפחו. רגליה יופיה. את רינה איבדה
 מכבידה פסיעה כל כבדת־תנועה. נעשתה

ל מחוץ לצאת נאלצת היא וכאשר עליך״
בקביים. להשתמש עליה ביתה,

 בד, ראה לא וגבה־קומה, יפה גבר יהודה,
הז לא כן על כנסת. לחבר מתאימה ,רעיה
 במ־ ואפילו לירושלים, אליו להתלוות מינה
 החדשים הח״כים השבעת של החגיגית ,סיבה

במרי פעם לא התייפחה רינה נוכחה. לא
 לו עלה זד, לכנסת, נבחר בו היום ״מן רות:

בשבילו.״ טובה לא כבר אני פתאום לראש.
 הירושלמית, הידידה על לד, נודע כאשר

 את הפתיעה לבירה, לנסוע ,רינה מיהרה
 ואמר עלי צעק ״היא האלמנה. בחברת בעלה

סיפרה. ברבנות!״ נתראה שמחר
השלי רינה ברבנות. נפגשו לא הזוג בני

למס איכשהו חזרו והחיים המצב עם מה
לולם.

★ ★ ★

ה ר ח ת מ ה ה ש ד ח ה

י ךיו צי פנ ח  סכנה כי רינה חשד, *טנה כ
 היא משפחתה. חיי על מאיימת סמויה /

 אמנם קיוותה הירושלמית שד,ידידה ידעה
 לא הדבר אך לאשר״ וישאנה יתגרש שיהודה
מתחרה. בה לראות הדלה ורינה התממש

צעי של בדמותה הופיעה החדשה הסכנה ,
כ חבר־הכנסת הכיר אותה תל־אביבית, רה

הב במערכת מפ״ם של כפעילה עבדה אשר
ולכנסת. להסתדרות הירות

ה ילידת החיננית, והפעילה חבר־הכנטת
 רבות, שנ־ם לפני ממארוקו עלה שאביה ארץ

ב חיים של חבריו ראשון. ממבט התאהבו
 לא אף והשניים כך, על ידעו המפלגה מרכז
 יוצא היה כאשר העובדה. את להסתיר ניסו
 הבחורה היתד, המפלגה, מטעם לנאום יזיים

 49 בן הוא — הבדלי־הגיל אליו. מתלווית
 של תמר,ונם את עוררו — 24 בת והיא

הדבר. הפריע לא עצמם להם ידידיהם.
ה בימי שוטר שהיה הנערה, של אביה
שנקשרו ליחסים תוקף בכל התנגד מנדאט,

ידידותית עצה
אחרת. אשה עם להסתבן לא לו כשיעץ יהודה,

 אמנם הידוע. העסקן לבין הבכורה בתו בין
ו ישן, בבית דוחק, בתנאי חיה משפחתו

 החברתית ההצלחה את סימל הכנסת חבר
 אך אליה: להגיע שואף אדם שכל והכלכלית

 ״בעוד בבחירתה. טועה בתו כי האמין האב
 ואת מדי זקן יהיה כבר הוא שנים חמש־שש

 לשווא. לה. הטיף פריחתו,״ במלוא תהיי עוד
 וזה בו,״ מאוהבת ״אני ענתה: הבחורה

הוויכוח. קץ היה
שתיהן, עם רב האב בבתה. צידדה האם

 מד, עושה היום של ״הנוער נכנע. לבסוף אך
 אס הבדואים, ״אצל נאנח, רוצה,״ שהוא

 הסכין את. אביה מוציא בזך״. דבר עושך, בת
 עשיתי כך. לא אצלנו אבל אותה. ודוקר

 אהרוס רק מדי, יותר אתעקש אם חשבון:
 לי יש עוד והרי שלי. המשפחה חיי את

 במשפחה וגדלו, איך •קטנים. .ילדים ארבעה
■ והשלמתי.״ שתקתי הרוסה?

שגיב 32פרידה;אחרי. ■ • י- -י- י
ד 1ז ־•■*־יתדל ^ ״ ^ ח עו ר ל ח ש בי ^ ב ה  א

 כאשי קל• גזבר וה ׳אין ׳הראשון״ רגעי 1 1
 נשו־ שנות 32 אתרי אשתו את וטעץ1 בעל
שהבחו־ שעה צעירה. יאשר, כדייילשאו: אין,


