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משפט
 הקומית אהבתו

הבכיר הפקיד שק
להשת יכול שגבר מאמינה הייתי ״לא

 הרומן נישואין. שנות 25 אחרי כך, טות
 את הרם גבריאלי, רחל אהובתו, עם שלו
 שנאלצתי כך לידי הגיעו הדברים חיינו. כל

בי ,רחל,׳ טלפון. אליה להרים אחד בוקר
בע את לשלוח תפסיקי ,אנא, ממנה. קשתי

מפ הוא בוקר. לפנות בשלוש הביתה לי
 שתשאירי או לישון. המשפחה לכל ריע

 אותו שתשלחי או הלילה כל אצלך אותו
 בא הוא לו, קראתי לא ,אני יותר.׳ מוקדם
לי.״ ענתה היא לבד,׳

שיפסיק, ממנו וביקשתי לבעלי ״כשפניתי
 52 בן גבר הולמת אינה כזו התנהגות כי

 ,אני לי: ענה הוא מבוגרים, לבנים ואב
 וחזה מקסימות רגליים לה יש יכול. לא

דב אחרי מת שאני הרי יודעת את משגע.
כאלה.׳״ רים

 גירושין וסגן־אלוף. - קומוניסט
גירו לא ביחוד עליז. אירוע פעם אף אינם
 כאשר אולם נישואין. שנות 25 לאחר שין

 משפט פרשת על מספרת אלכסנדר מלכה
 הטרגדיה, למרות להימנע, קשה גירושיה,
חיוך. מלהעלות

 מנהל הינו אלכסנדר, ראובן הדבר, בעל
הידועות החברות באחת המסחרית המחלקה

אלכסנדר מלבה
— האשה בין

 במסגרת ארצה עלה גרמניה, יליד בארץ.
השלו גבעת בקיבוץ התחנך עליית־הנוער,

 והילד שלוש, בן כשהיה נפרדו הוריו שה.
ל להתקבל ניסה 18 בן הורים. ללא גדל

 נדחתה בגרות תעודת מחוסר אוניברסיטה.
בקשתו.

 במפלגה מאוד פעיל גם היה ימים באותם
 התגייס פרש, זמן לאחר אך הקומוניסטית,

הקו עברו על־אף לצד,״ל. וממנה לבריגדה
בצבא. סגן־אלוף לדרגת הגיע מוניסטי
 בחברה לעבודה התקבל השתחרר, כאשר

 מנהל־מנגנון, בתפקיד ביום, עובד הוא בה
 כאוניברסי- השכלתו את שם מציין כשהוא
 החברה, מתקנות אחת על עבירה עקב טאית.
הנוכחי. לתפקידו הועבר

שו כקצב - והמאהבת הרבנות
 נגד אלכנסדר הגיש 1969 בפברואר נה.

בעק כי בטענה גירושין, תביעת רעייתו
 ואת אותו מזניחה היא הנפשי מצבה בות

כמו בה להכיר מבקש הוא לפיכך הבית.
גט. לקבל ולחייבה רדת

 על קצת היבש. הרשמי הניסוח — כך
 היבש הרשמי הניסוח מאחורי שהתרחש מה

האשה: מספרת
 בעלי של שהרומן משנה למעלה ״זה
 שלו המאהבת כבר מצפה לאחרונה נמשך.

 אי־ ויתחתן ממני יתגרש שהוא בקוצר־רוח
שלה. בקצב עובדת לא הרבנות אבל תה.

 בתביעה בעלי טוען ממני להיפטר ״כדי
 לחיים נסבלת ובלתי משוגעת שאני שלו

 חיים של שנה 25 אחרי פתאום, משותפים.
 כל כימעט רץ הוא נזכר. הוא משותפים,

 אני כאילו באמתלות־שוא למשטרה יום
להיכ לו נותנים ולא לו מרביצים והילדים

הביתה.״ נס
מלכה צעירים. שר חולצות קונה
בע של החדש הרומן את גילתה אלכסנדר

 שלי הראשון ״הסימן בתחילתו. כבר לה
 ממקום מקבל היד, שהוא המתנות שכל היה

הביתה. להגיע הפסיקו — עבודתו
 הביתה מגיע היה הוא השני: ״הסימן

 לשעות נכנס היה ושר. שורק ושמח, עליז
ל כחתן ומגונדר מצוחצח יוצא לאמבטיה,

 אלף הוציא הוא אחד חודש במשך חופה.
בגדים. על ל״י

 משוגעות חולצות קנה הוא היתר ״בין
מש הן אם אותי שואל והיה נערים, של
 היה הוא הצעיר. המראה את באמת לו וות

 הפטיפון, על תקליטים שם בחדרו, מסתגר
מת שהוא הבנתי משם הצעדים קול ולפי
בריקודים. אמן

 כסילותו, על אותו להעמיד -״כשניסיתי
ואי בשבילו, מדי זקנה שאני לי ענה הוא
המודרני.״ האופנה צו לפי מתלבשת נני

 הסופית ההוכחה את פתולוגי. מקרה
 תמונות בעלה: של בכיסו מלכה גילתה

 וחצי עירום תמונות אלו ״היו אהובתו. של
היא. מספרת עירום,״

פסי לעזרת פנתה לדיכאון, נכנסה היא
 את לשכנע הצליחה מאמצים לאחר כיאטר•

 שהפסיכיאטור ״אחרי אליה להצטרף בעלה
הוא שבעלי לי אמר הוא שנינו, את ראיין

אלכסנדר ראובן
תיו תעלולי די — אהבו התחרות לגרום נ

*?׳יי ,
גבדיאלי רחל
למאהבת —

נו שלו הרומן תעלולי כל פתולוגי. מקרה
 כך לידי המאהבת ואת אותי להביא עדו

 הרגשת לו נותן זה דבר עליו. שנתחרה
אצלו.״ נפגמה הנראה שכפי עליונות,

הב למרות מיליונר. של משבורת
מל התכוונה לא בעלה, לנפש הרבה נתה
 הגירושין לתביעת להיכנע אלכסנדר כה

 עורך פרקליטה, באמצעות הגישה היא שלו.
 לשלום־ נגדית תביעה מנוסביץ, אבנר הדין
למזונות. אז ועד — בית

מזו על מדובר אלכסנדר במשפחת וכאשר
ה נכבדים. סכומים על שמדובר הרי נות׳
 130 פלוס 1,500 משתכר המאוהב בעל
 פנסיה ל״י 250 פלוס — לחודש דולר

ב השתתפות ל״י 300 פלוס — מצה״ל
 מגרמניה פיצויים פלוס — מכוניתו אחזקת

הו פלוס — הכנסה במס הקלה פלוס —
 לחו״ל. חינם ונסיעות מתנות אש״ל, צאות

 יהיה לא אם כי נראה, אלכסנדר למלכה
 מכל משהו לה מגיע לפחות שלום־בית,

הללו. הפלוסים

1712 הזה העולם

1712 חשבץ
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 בעזרת סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
בריבוע. סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא עליך והחיבור, החיסור הכפל, פעולות
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