
 על שנים, 10 לפני סילביהפוליטית פעילה
מו תל־אביב, של ימה שפת

 נגד כרוזים להם ומחלקת המלא בגופה הים זאבי עיני את שכת
הזה. העולם תנועת של הנוער מטעם הדתית הכפייה

באוני־ הבולטות הנערות אחת ד 1 □ *1 |:ך *1ן|1 11 ך
י -  סיל־ היתה תל־אביב ברסיטת 1111^1 1-111 נ *

 בפילוסופיה, התארים שני לימודי בהצלחה סיימה אשר ביה
נודע. אפידמיולוג אביה, של דרכו את בכך והמשיכה

• ת מל ך רו פ ס  ׳מנודות המורכב ,27 ה
 לשער- מעל הוצב אשר צבעוניות, ^

 הסימן היה רמלה, כלא של הכבד הברזל
ה האחרון. החמישי ביום היחידי החגיגי
 לקראת זה, מואר סמל שהכינו אסירים

 לחול היה שעתיד 27ה־ העצמאות יום
 שהכינו בעת ידעו לא לאחר־מכן, שבוע
הקישוט את בכך מקימים הם כי אותו

 ׳ולצווארה קטן ארנק בידה החטוב, אך
 הלבוש אביה, עם יחד להיבלע — מחרוזת
כש משובצת, ועניבה הדורה כהה חליפה

מה הכלא. שערי בתוך — סיגאר בפיו
 אודי של הוריו ירדו המיסחרית מכונית
 מיסענה: את פרקו אשר צעירים, ומיספר

טמפו. וארגזי בקבוקי־יין שני עוגות, שתי
סמוך הכלא, של באולם־התרבות

 הפעם לשבועיים. אחת הוריו, של קורים
 אפורים- וחולצה במכנסיים לבוש היה לא

 זי&י־זקן. מגודלות היו לא לחייו כהים,
 לבנה, חולצה כהים, מכנסיים לבש הפעם
 ותיסרוקתו מגולחות־למישעי היו לחייו

כיפה. ראשו ועל מסודרת,
 הכלא מהנהלת שקיבל הוראות על-,פי

טכס-הנישד בעריכת מייד גלזר הרב החל

ד<7#ש7 חננה
בודדה  שנערכה ביותר המוזרה לחתונה היחידי

 חתונתם האחרונות, בשנים ישראל במדינת
 אדיב, (״אודי״) אהוד השנים 17 אסיר של

קלינגברג. סילביה ובת־הפרופסור
 שיירה הגיעה בערב ורבע שבע בשעה

 כלא שעדי אל מכוניות שלוש בת דלה
 שבהן פרטיות מכוניות שתי אלו היו רמלה.

 הפרופסור והוריה, סילביה הכלה הצטופפו
 מחוקרי־המגי- אחד קלינגבדג, משה אהרון

 ובעולם בארץ הרפואה בחוגי הידועים פות
 את ידידי־מישפחה. מיספר וכן ורעייתו,
 קיבוץ של מיטחרית מכונית נעלה השיירה

 טובה החתן, הורי ישבו בה גדשמואל,
ידידים. ומיספר ומשה,

מיה הכלא שערי ליד השיירה כשנעצרה
 פיר- בשימלה לבושה שהיתר. סילביה, רה

העגלגל גופה את שהבליטה מודפסת הונית

 יושב בו הביטחוניים האסירים לאגף
 הרב רמלה, של רבה להם המתינו אודי,

 ואחדים בית-הסוהר מנהל גלזר, ישראל
 גם הוכנס מעטות דקות כעבור מקציניו.

לחדר. עצמו אודי
 זכרה שאותו אודי אותי זה היה לא

 הקפידה בהן האחרונות מהשנתיים סילביה
הבי- מיכסת חשבון על לרוב אותו, לבקר

 הטכס, הסתיים ספורות דקות כעבור אין.
 החתן היהודית. הדת כללי כל על-פי שנערך

 של אצבעה על טבעת וענד הכום את ניפץ
הכלה.

 העוגה את לפרוס מיהרו הכלה חורי
 מזל״ וקריאות הטמפו, בקבוקי את ולפתוח

 עבר. מכל נשמעו טוב
בטריקות לרגע התערבבו קריאות-הברכה

 נודחסוהו נעיב

 רהינשא דסירניה החיו

אך - אדיב לאודי

לזו התיר לא

את עינגו לבלות
לירהכלודות

הסור על האסירים ונקישות דלתות־הברזל
 של הערב לשעות כל-כך האופייניים גים,
 בחתונה למסובים הותירו ולא הכלא, חיי

ה שהרגע הריגעית האשלייה את אפילו
הוא. החתונות ככל — הזה חגיגי

 מוסכם- רמז בעיקבות דקות, 40 כעבור
 אודי החל בית־הכלא, מנהל מצד מראש

 הטרייה לאשתו נישק מאורחיו, להיפרד
הסורגים. מאחרי ונעלם

 אל'נציב גלזר הרב התקשר הטכס ביום
 וביקשו ניר, אריה ״גונדר״ בתי־הסוהר,

 ערב באותו להינשא העומד לזוג לאפשר
 לכל החשובים התנאים אחד אחר למלא

 אף הרב ההתייחדות. :יהודית חתונה
האפ שבמתן המוסרי הצד את לניר הסביר
 בליל-כלולותיו. יחד להימצא לזוג שרות

 יכול לא ״אני היתה: ניר של תשובתו
 לזה אין בבית־הסוהר, ללון לכלה לאשר

 חופשה לתת יכול לא גם אני תקדים.
לו.״ מגיע לא לאדיב,

יחס_______
מימי־הביניים

בישר רבים אוהדים אין אדיב אודי ^
 עם במגע שבא בוגד, נחשב הוא אל. /

 כדי הפוליטי, במישור לא — הסידור אנשי
 כדי המיבצעי, במישור אלא שלום, להשיג
מילחמתיות. בפעולות להם לעזור

 אדיב של מעשיו את שמגנה מי גם אולם
 היחס מן להזדעזע יכול חומר־הדין, בכל

ביום־נישואיו. ביטוי לידי שבא כפי אליו,
 מרחיקת־ מגמה קיימת רבות במדינות

כש גם האסיר, אל היחס את לשנות לכת
 הממיטים שליליים, פשעים על נידון הוא

 למאסר, כזה אדם דנה החברה קלון. עליו
 הזכות לה יש האם אך עצמה. על להגן כדי
 חיי־מישפחה לחוסר למשל, אותו, לדון

 לה מותר האם ו המיניים חייו ולהפסקת
 שקורה כפי מינית, לסטייה אותו לדון

קרובות? לעיתים במציאות
המומ מיטב את המטרידות אלה, שאלות

 הביאה כבר בעולם, ענישה לענייני חים
 לאפשר שנועדו לריפורמות, רבים במקומות

 בתוך אם — כלשהם חיי־מישפחה לאסיר
 אינה הכוונה לכתליו. מחוץ אם בתי־הסוהר,

 כליאתו שבעצם האכזריות את לצמצם דק
 אלא ובריח, סוגר מאחורי חי אדם של
 חברתית, במיסגרת האסיר את להשאיר גם

 העת, בבוא עצמו, את להתאים עליו שתקל
תקינים. חברתיים לחיים לשיבה

בן־שנזואל, קיבוץ של המסחרית המכוניתמהמשק משקאות
כלא לשערי מגיעה אדיב, אודי של קיבוצו - ־ ■
שני עוגות, שתי החתונה: לאורחי הכיבוד את ממנה פורקיס צעירים ומיספר רמלה :

פרטיות. מכוניות בשתי הגיעו וידידיה הכלה הורי טמפו. ארגזי ושני יין בקבוקי ן
■— 26 ניי ■וו ■ ■ ■ ■ .............. י.....■

 ובת שמואל גבעת של הפסיכולוגית אדיב, טובהאוד׳ שר אמא
 (לבושה הציונית בתנועה הוותיקות מהמישפחות לאחת

 בני וכמה בעלה עם יחד לחתונה הגיעה ימין), מצד סל בידה ואוחזת שחור
החתונה. למסיבת הכיבוד את הביאה אשר הקיבוץ, של המיסחרית במכונית משק


