
 נישאה באשר וגעשה ועשה האוץ נר
 הזהו מודידאנו רוב מומדה הצעירה

 שנעלמה ורמוות - שנים חמש רנני
רה? קוה מה ובים: שואלים עו״ן מאז

בירו חלק לה להעניק התנגדו הם הורמה.
 לרגל האזכרה נערכה כאשר ואפילו שה׳
 לא שהיא הקפידו הרב, למות 30ה־ יום

 על תשחטח אלא הרשמי, בטכס תשתתף
לבדה. בבוקר, השכם הקבר

 בעבודתו שקוע נשאר מרים של אביה
 של העתיק בשוק הסנדלר בדוכן הקשה,
 ישר ובשכל במרץ שהתייצבה אמה, רמלה.

 אלמנותה, של הראשונים בשלבים בתה לצד
ש מרים, ברמלה. למשפחתה לשוב נאלצה
 בבעל־הדפוס מצאה מישענת, ללא נשארה

 שלה לאינטרסים לדאוג המוכן טוב־לב, ידיד
עויין. ים בתוך

 שנה, 30ב־ ממנה מבוגר שהוא מכיוזן
 אפילו או בכור, אח כאל אליו יחסה היה
 כאל הוא אף היה אליה יחסו אב. כאל

לעזרה. הזקוקה צעירה אחות
★ ★ ★

מהבנקים הלוואות
באי נרקמו השניים פין יחסים ך■

עמד הוא זרים. מעיני והרחק טיות, 1 ו

 ימי־האבל אחרי בית־מלון. של חדרים בשני
 עברה המלכים, מלון את עזבה הראשונים

 לירושלים. בכניסה זול, למלון אמה עם
 כל לחיות תוכל לא כי ברור, היה אולם
ב הוריה לבית ולחזור בבתי־מלון; ימיה
 היא רצתה. לא — רמלה של הישן רובע

אחרים. לחיים בינתיים הורגלה
 בדירתה לגור נכנסה שנים כשלוש לפני

 הדירה לחוסכים. השיכון במסגרת הנוכחית,
מש בתוספת במזומן, לירות אלף 12 עלתה
 גייסה הכסף עיקר את ארוך. ,לזמן כנתא

בתש להחזירו ועליה בנקאיות, מהלוואות
 נשאר כן על חודש. מדי גבוהים־למדי, לומים

מק שהיא הכסף מן מעט אך למחייתה לה
 כל של בתחילתו הדתות ממשרד בלת

חודש.

★  ★  ★
הגט

 טולידאנו מרים של שחייה כשעה ה
ש־ בדירה ורגוע, סדיר למסלול נכנסו

 ההופעה בעל אביקסיס, יצחק הואנהייה הגנו
 הג׳נטלמן ונימוסי והמסודרת, הנאה

המנוח, שר־הדתות את שהכיר וותיק, ירושלים תושב הוא האדיב.

 ספריו את שבבעלותו בבית־הדפוס הדפיס כאשר טולידאנו, הרב
 של מותו אחרי מרים עם התיידד אביקסיס יצחק ופירסומיו.

ענייניה. על אפוטרופוס ומעין כיועץ לה משמש החל כאשר בעלה,

ו ממשלתית, גימלה על במאבקה לצידה
 לה מגיע לא כי השר בני טענת למרות

קיב הדתות, ממשרד החודשי בתשלום חלק
 זה חלק מהגימלה. 30״/״ לבסוף היא לה

 חיה. היא ומזה לירות, 400בכ־ מסתכם
 השבוע, הסבירה כזה,״ מסכום לחיות ״קשה
 מסתדרת.״ אני ״אבל

 שיש העובדה, מן נובע העיקרי הקושי
 היא בעלה, נפטר כאשר גדולים. חובות לה

 בתל־אביב לביתו שכן קורת־גג. ללא נשארה
 ילדיו רצו לא וממילא אותה, לקח לא

עמה יחד גר בירושלים ואילו לשם. להכניסה

 טולידאנו מרים הלוחית את דלתה על נשאה
 יצחק של חיי־המשפחה החלו ומשפחתה,

מתערערים. אביקסיס
ל צריכים אלה חיים היו הבחינות, מכל
 בעל היה מאוד צעיר מגיל סיפוק. לו הנחיל
 הוא בירושלים. במחנה־יהודה המערב, דפוס
ו ומהימן, חרוץ כבעל־מקצוע שם רכש

ה לעבודות זכה העיר של ותיק כתושב
 בנותיו שתי קפדני. וביצוע ידע דורשות
 לגברים. ונהיו גדלו בניו ושני נישאו,

 דוגמה אביקסיס משפחת היתר, הכל, בסך
ושקטה. מיושבת משפחה של מושלמת

 עד שלווים נשארו לא המשפחה חיי אך
 הוא כי לאשתו, יצחק הודיע אחד יום הסוף.
 עם בכלל קשור לא ״זה להתגרש. רוצה
 על שידעו למעטים הסביר טולידאנו,״ מרים

 מתגרשים ״היינו השר. אלמנת עם קשריו
ש כאלה, תנאים יש מאד פשוט זה. בלי גם

אשתי.״ את לעזוב החלטתי
 ״מה הדעה: את הביע מילדיו אחד ואילו

טו הכי במשפחות קורה זה לעשות? אפשר
בות.״

ברבנות, הגט ניתן חודשים כארבע לפני

מריס, את כיוס להכיר קשה
ה המנוח, שר-הדתות אלמנת

בירושלים. דירתה בזלת ניצבת כאן נראית

משפחתו. דירת את עזב ויצחק

★ ★ ★
אושר יותר השלישית, בפעם

 טולידאנו מרים עם אותו שרואה י **
ביניהם. מפרידות שנה 30 כי ינחש לא

 ואילו גילה, מכפי מבוגרת נראית היא
 שנה. 45 או 40מ־ יותר בן נראה אינו הוא
 חודשיים- בעוד להתחתן שנוכל מקווים ״אנו

 בשימחה, השניים השבוע הצהירו שלושה,״
מרים. בית של בחדר־האורחים בשבתם

בעדם? מעכב מה
חו הרבה יש ״למרים אביקסיס: הסביר

 כי אותם, לשלם יכול אינני לצערי בות.
 כבד כספי נטל עלי גם יש גירושי בגלל

וממושך.״
 הסבירה: היא ולנישואין? לחובות מה

 ה־ את מייד לי יפסיקו שאתחתן ״ברגע
הדתות.״ ממשרד גימלה

 לא מיהרו טובות נשמות כמה כי הסתבר,
 כי הדתות, במשרד לפקידים למסור מזמן

 שקטה, חקירה נערכה בחשאי. נישאו השניים
 והתשלום מופרכת היתד, הידיעה כי והוברר
 עם קשורים בטח ״אלא נפסק. לא החודשי

ל זכרונו טולידאנו, הרב של המשפחה
אביקסיס. העיר ברכה,״

 בשוק מכריו, בין גם פשטה דומה שמועה
 בינו היחסים על ידעו שם גם מחנה־יהודה.

 קצת ידעו שם אולם טולידאנו. אלמנת לבין
 הדתות. למשרד שהודלפה הידיעה מן יותר

 התארסו השניים כי לספר, ידעו אלה שכנים
 ה־ של בעייה רק ״יש להתחתן. ועומדים
 — תתחתן אם מיסכנה. שלה. גימלאות

הכל.״ את תאבד
 רב. לזמן יפריע לא הכספי החישוב אולם

 לחופה מתחת שוב תעמוד טולידאנו מרים
מת ״אני תקוותה, את הביעה ״הפעם,״ —

 ליותר אושר, יותר לי יביא שזה פללת
זמן.״
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