
ת ל  בימ-הדין ,מצריף יצאה לוי דגני
רועדות. ברגליים שיבבאר־שבע ד,רבני

 אינן שרגליה השד, ספורים צעדים אחרי
 במקומה, קפאה היא יותר. אותה מש,אות
דמעות. מלאו ועיניה

 בקיר־ לה שהמתין ושרון, שימחה •אהובה,
 פרושות. בזרועות אליה מיהר בת-,מקום,

 את לו הושיטה דבר, לומר •סבלי היא,
 דקות נמה קיבלה שאותו •מיססך־הגירושין

קודם־לנן.
 אושר. מרוב ידיה את מנשק החל שימחה

 להגשים סוף־סוף יוכלו בטוח, היה כעת,
 גם חיבק הוא ולהינשא. משאת־נפשם, את
 לה ואמר מרגנית, של הרחבה ביטנה את

 יהיה לא שלנו ״הבן מאושר: בחיוך
•מדי. מוקדמת היתה שימחהו אד •ממזר.״

והגי התעודה על-פני עיניו חלפו כאשר
 המיס־ בתחתית פתאום. קפא לתחתיתה, עו

 רשומה היתד, שונה, במנונ׳תחנתיבה מך,
 ולבועלה לבעלה, אסורה .״האשד׳ השורה:
 תעודת־זהות...״ מם׳ מיוקנעם, שרון שימחה

השורה? הוספה מתי
היה שזה ושימחה, מרגנית של עולמם

ת--------- א ---------- מ

ל ס ר הר מ זו
 ביימעט בחייהם, המאושר היום להיות אמור

 חזרו מייד המומים. היו הם עליהם. שחרב
באוטו בדרך, סבר אך ליוקנעם, הביתה,

 את לשחזר ניסו מתאוששים, החלו בוס,
ה עליהם •שהנחיתו הניבזית המהלומה

רבנים.

השורה
הגורלית

ט ת ■ס  מבעלה־ מרגנית קיבלה הג
 בדצמבר 11ב־ לוי, שימעון לשעבר,

 את נותן הוא בי ,אז הודיע שימעון .1,973
 וסר- הסכמתם, על חתמו הצדדים שני הגט,
 נתבקשה היא גרושה. !אשד, הפכה גנית

 את לקבל בדי ,1974 בינואר 24ב- לחזור
הרישמית. התעודה
 בחודש כבר ■שהיתד, מרגנית, נסעה משם
 לביתה בעלה,-לשעבר עם להריונה, השביעי

 בתם את לבקר כדי שביוקנעם, החדש
 שעד לא אמה. עם המתגוררת המשותפת,

 היא בי גילו הרבנים, לא גם לוי, עון
 ומרגנית חורפי, היה מזג־חאוויר בהריון.

 את שהסתירו שבים בבגדים לבושה היתד,
 שבו בבית ביקר שימעון הבולטת. כריסה

 הגברים שגי בו. ופגש שימחה, עם חיה
כידידים. ונפרדו שוחחו,

 זמן- לבאר-שבע, מרגנית חזרה כאשר
 תעודת-הגי* את לקבל כדי לאחר־מכן, מה

נכון אם הדיינים שאלוה המיוחלת, רושין

 בתום״ שרון. כהריון!משיפחה שדרא הדבר
 השביעי.״ בחודש ,אני ״בן, חשיבה: לב

 בחוץ. להמתין מייד מסנד, ביקשו הדייגים
הו בינתיים ני גילתה ונכנסה, שבד, כאשר

הגו השורה את חמיסמך על הדיינים סיפו
 להינשא לעולם תוכל לא שבגינה רלית,
 ילדו את ואשר חיה, היא שעימו לגבר
בקירבה. גושאת היא

 והמשמשת 27 בת כיום שהיא מרגנית,
 את הכירה ביוקנעם, בבית־ספר כמורד,
 היא בדימונה. לוי, שימעון הראשון, כעלה

לשים- ונישאה בגרעין, כחיילת שם שירתה

המאשימו העיניים
ש ואחותו, גיר

עלורה והמיפלגות
היד סשלח
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1 של הגט בתעודת הגורליות המלים ארבע

ר, ומרים ז״דמן הלן שליט, אן אחרי חג
הממשלה קיום אה אשת מסכנת שוב

^ הרפורמית " ^,ו
 להכיר מוכנים היו לא הרבנים אך רפורמי, |
חמור. ממשלתי למשבר בכך וגרמו בגיור |

גו לנגר, מרים /י י ״ 1  כא־ למשבר מה 11 1 י #1 !
 הרבנים. לדעת בניגוד להינשא רצחה שר §
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 שליט, ובנימין אן ו1|די1ן1||ןי
י י 1 י י י י  בחיל־ בכיר קצין י

 ,1968 בשנת המדינה את הסעירו הים,
כיהודיה. הנוצריה את לרשנם דרשו כאשר

 עס הומהתו
■האהוב!■


