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התימניה הכלה
בתס מאיר, של לצידו טקס־הנישואין, בעת ורעייתו, קצ׳לסקי

 נקראה וחצי, שנתיים לפני שנולדה ולידיה, מאיר של הבכורה
 שעל לנורית מפתיע דמיון מגלה מאיר, של אחותו על־שם נורית
רב. זמן לה המקדישה הסבתא, לאלילת הפכה נקראה, שמה

)21 מעמוד (המשך
 דלת את אביה פתח בבוקר, למחרת

 חזר עדיין, ישנה שבתו כשראה חדרה.
 לא נורית כי ידע לא הוא הדלת. את ■ומגיר
החיים. בין כפר היתד,

 נישואין
ה עם אלמנ

וב ובצליל בתמונה אנגלית למד בשם
 מורה רבות שנים שהיתה נינה, חיוך.

 לסימן־ הסמיילי סמל את הפכה לאנגלית,
 ש- לפני שנים — התערוכה של ההיכר
בארץ. התפרסם סמיילי
 בתערוכה, נמלים עבודת השקיעה היא
ו שירים ציורים, באלפי אותה קישטה

 שנערך הפתיחה, טקס את קריקטורות.
בן־גוריון. פתח נורית, למות ביום־הזיכרון

 מלא תמיד היה הקצ׳לסקים של ביתם
נל חברה אנשי הם ונינה אפריים אדם.

 נינה נבחרה שנים, כעשר לפני בבים.
 ביותר האלגנטיות הנשים מעשר כאחת
 קוראת מצויין, תרבותי טעם בעלת בארץ.
אוניבר בוגרת היא נינה נלהבת. ספרים

ובהרווארד. בירושלים סיטאות
 לארץ עלה ,1916ב- בקייב שנולד בעלה,

 בבואם, וצילה. יהודה הוריו עם שש בגיל
אפ בירושלים. גלנטריה חנות האב פתח
 ממנו מבוגר שהיה אהרון, ואחיו ריים

 שמי לצמרת במהירות זינקו בשנתיים,
לק שמו שעיברת אהרון, העולמי. המדע
 לפולימ־ המחלקה ראש לדרגת הגיע ציר,
 עת מפורסם מדען היה וייצמן, במכון דים

 המטורפים בהתקפת שעברה, בשנה נרצח,
לוד. בנמל־התעופה היפנים

 המחלקה כראש כיום משמש אפריים
 היה 68—66 בשנים במכון. לבידפיזיקה

הביטחון. משרד של הראשי המדען
חמוצים, הרבה

עוגות הרבה *ד

קצלססי את קציר
מדענים. צמחו הפספוסים, משני בילדותם. ז״ל אהרון חיו

 עם כתינוקת קצ׳לסקי פרופסור של אשתווהוויה גינה
נלהב, וציוני רופא היה אביה הוריה.

שנה. מחמישים יותר לפני של ברוסיה אוניברסיטה, בוגרת — אמה

 של הרביעי הנשיא אולי שיהיה י **
 הד־ בעל יהודי הוא מדינת־ישראל,

ב עממי זה עם ויחד טבעית, רת־כבוד
 יוכל כיצד לראות קשה ונוהגו. גישתו

 החובות בנטל לשאת ייאלץ אם להמשיך,
המד בעבודתו הנשיאות, תפקיד שמטיל

 ירגיש כיצד לנבא שקשה כמו — עית
 כל את שמילאה זו, עבודה ללא עצמו את

היום. עד חייו
 לעבוד קצ׳לסקי פרופיסור נוהג כיום,

 כמות עישון תוך עצומה, באינטנסיביות
הק ספלי לצד ליום, סיגריות של גדולה

בשמ לבוש הוא שלו. הרבים והתה פה
 עניבה. בלי לרוב בפשטות, אך רנות,
 הרבה כהלכה, מתובלים מאכלים אוהב

אפ אם מתוקות עוגות, הרבה חמוצים,
ולה לכבד אוהב הוא מארח, כשהוא שר.
במדידיו. לאורחיו גיש

 עירית, הקצ׳לסקיס, של הקטנה בתם
 פי־ נחל בהיאחזות בסדיר כיום משרתת

חייל. הוא גם חבר, לה יש ראן.
כ קצ׳לסקי אפריים של שמו כשעלה

 באר- הפרופיסור היה לנשיאות, מועמד
 לשם, מייד אליו טסה אשתו צות־הברית.

 ארצה יחזור כאשר לצידו, לעמוד כדי
כאן. לו שציפה מחול־השדים לתוך

 בטוב השנים, כל לצידו שעמדה כמו
וברע.
ה כגברת אולי, לצידו, שתעמוד כמו

ישראל. מדינת של הבאה ראשונה

 קשה היכתה הנוראה טרגדיה ך*
 מכולם, ויותר המשפחה. בני את | ן

 קצ׳לסקי. פרופיסור של אשתו הוכתה
 היום עד נושאת להיתנחם, מיאנה היא
נורא. יום כבאותו כובדו, במלוא אבלה את

הש נורית היא בחיים היחידה נחמתה
 מסופרת שהיתה כדרך המסופרת נייה,

לה ודומה — בילדותה הראשונה נורית

האחדונה התמונה
 אביו!, בחברת צולמה קצ׳לסקי נורית של

השתתפה. בה הצגת־בכורה לאחר אפריים,

ונוגע־ללב. מפתיע דמיון
וני אפרים של בנם מאיר, עמד כאשר

 היה שנים, כארבע לפני להינשא, נה,
 בחד מאיד כבדות. בבעיות כרוך הנושא

ש העוזרות אחת .את לבחירת־ליבו, לו,
לידיה. את — המשפחה בבית עבדו

 משהו זו בבחירה היה לא מבחינתו,
 הרם, מעמדם למרות הקצ׳לסקים, מפתיע,

 ודמוק־ חברותיים אנשים ומתמיד מאז היו
ש העוזרות המילה. מובן במלוא ראטיים

מהמשפחה, חלק תמיד היו בבית עבדו

המשפחה. בני עם יחד גרו אכלו
 למתחים הבחירה גרמה זאת, למרות
ה מתגובת בייחוד שנבעו — במשפחה

 גם היתה לידיה למשפחה. שמחוץ עולם
 אלמנה, גם תימניה, גם השכלה, חסרת

 גם ששת־הימים, במלחמת נהרג שבעלה
ממאיר. מבוגרת וגם לילד- אם

פיצוי
לכאב

 הלא-אוהדת, החברתית, הקרנה ך*
ב גם הורגשה שהיתה, ככל סמוייה | 1

 ספורות שנים שאירעה מאחר הבית. תוך
רב. למתח גרמה נורית, של מותה לאחר

ה מהדעות התעלמו והוריו מאיר אולם
 ולידיה מאיר של ונישואיהם חברתיות,
 נורית של לידתה עם כמתוכנן. התקיימו
 ובייחוד מאיר, של הוריו זכו השנייה,

מלא. בפיצוי אמו,
 נוסף, בפיצוי זכו חודשים, ארבעה לפני
ולידיה. מאיר של השני ילדם נולד כאשר

בירושלים. בהדסה שנולד בן, זה היה
 ולידיה מאיד סוף סוף זכו אלה, בימים
 זוגות בשיכון לדירה לעבור קצ׳לסקי
 כאשד בירושלים. בקריית־משה צעירים

 העולמי המדען היה יכול לא מאיר, נישא
 ברכישת אפילו לבנו לעזור השם בעל

 הפיננסי, בתחום שלפחות מסתבר, דירה.
 לנשיא, ייבחר אם קצ׳לסקי, אפריים יהיה
 בני־עמו: של המכריע לרובם נאה סמל

גמור. תפרן
 כבעל בילדותו כבר שהתגלה מאיר,

 היתר, בין סובל, אביו, לשל דומה ראש
ה בישראל מקובלת לא מאוד מצניעות

 עם בנוח לא מרגיש היום, של ראוותנית
 לא ששקל כך, כדי עד המפורסם. השם
שמו. את לעברת פעם

הנצחת
הזיכיון

 זיכרה את הנציחה קצ׳לסקי ינה
מקסימה, מקורית בתערוכה בתה של


