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 מתי חשוב ולא לד, אחכה ני ^
לך.״ אחכה אני אותך. ישחררו

 ביום בדיוק קלינגברג, סילביה הבטיחה כך
(״אודי״) לאהוד שנים שלוש לפני העצמאות

אדיב אסיר
שנים 17

 בחדר- יום באותו נישאו כאשר אדיב,
 הוריה, בנוכחות רמלה כלא של התרבות

 ואשתו, קלינגברג משה אהרון הפרופסור
 מגן- ומשה טובה — אודי של והוריו

שמואל.
 שנתנה ההבטחה אחרי שנים שלוש כיום,
 מבעלה להתגרש סילביה עומדת לאודי,

 אשתו. היות עוד רוצה שאינה בגלל ולא
 עוד מוכן שאינו הוא אדיב אודי להיפך:

 לרצות ומעדיף סילביה, של בעלה להיות
 שהוטל השנים 17 בן המעצר עונש את

 ולא כגרוש במולדת, בגידה באשמת עליו
כנשוי.

 חברת הפרופסור בת של נישואיהם סיפור
שהואשם גן־שמואל, בן הצעיר ושל מצפן

 על-מנת קבוצות-טרור עם מגע בקיום
 היה מילחמתיות, בפעולות להן לעזור
מעו היו שבה הריגול פרשת של שיאה
 ישראל, מדינת בתולדות לראשונה רבים,

הארץ. בני ישראלים צעירים
 לראשונה אודי את הכירה אדיב סילביה

 העולם בתנועת חברה היתר■ כאשר
 התנועה כרוזי את להפיץ נהגה היא הזה.

 כאשר יותר, ומאוחר בהפגנות ולהשתתף
 והצטרפה מהתנועה צעירים קבוצת פרשה

 בתו בעיקבותיה. סילביה הלכה למצפן,
הנו המומחים מן שהוא הפרופסור, של

 היתד, המגיפות, לחקר ובעולם בארץ דעים
 בניגוד היא, החדשה. בחבורתה זר כנטע

 חברותן כי שחשבו האחרות מצפן לחברות
 בהופעתן לזלזל אותן מחייבת בתנועה

ומר נאה הופעה על הקפידה החיצונית,
 לא מידידיה, לרבים בניגוד והיא, שימה.
 אדיב, אודי הוריה. עם יחסיה את ניתקה
 בכישרונות מחונן שהיה בן־גילה צעיר
 גבוהה אינטלקטואלית רמה בעל רבים,

 הקיצוניים האנשים אחד היה ויפה־תואר,
פילו אז שלמדה סילביה, במצפן. ביותר
 תואר וסיימה תל-אביב באוניברסיטת סופיה

הצעיר. של קיסמו אחר שבי הלכה שני,
 בתוך קבוע. כזוג ונודעו התאהבו, הם

 ללונדון סילביה נסעה חברותם תקופת
ב שהותה בעת שנה. במשך שם ולמדד,
 אודי. עם מיכתבים קשר על שמרה אנגליה

 בדיעותיהם פילוג חל ארצה כשחזרה
 ביחסיהם. קרע גם ובעיקבותיו הפוליטיות,

 האדומה, החזית את והקים ממצפן פרש אודי
 נשארה סילביד, ואילו יותר, הקיצונית

לתנועתה. נאמנה
ם ב מקו ל  ב

מחיר בכל
 ריחוק גם נוצר פרידתם עיקבות ^
באוניברסי לומד החל אודי גיאוגרפי. *■
בירו ללמוד עברה סילביה ואילו חיפה, טת

חיפ בסטודנטית אודי פגש בינתיים שלים.
 שמועות הגיעו סילביה ואל חיה, בשם אית

 ידידיה סוער. רומן מנהלים השניים כי
 לא היא מאד. לה הכאיב הדבר כי סיפרו
 אחרת שצעירה העובדה עם להשלים יכלה

בליבו. מקומה את תפסה
 היה שבה הריגול רשת נחשפה כאשר

 נותרה כי סילביה הוכיחה חבר, אודי
 בית- ישיבות בכל נכחד, היא לו. נאמנה

 לפניה או שמאחוריה בספסל אך המישפט,
 התייסרה סילביד, חיה. גם תמיד ישבה

 אשמה ״אני לידידיה: ואמרה ללא-הרף,
 בצרה נמצא שאודי בזמן שדווקא בכף
 היה הוא אם בליבו. מקום תופסת לא אני

 אז, אותי שאהב עכשיו'כמו אותי אוהב
 ה־ את לעבור קל יותר הרבה לו היה

מישפט.״
 נעלמה מאסר, שנות 17ל- אודי משנידון

 לשמור הוסיפה סילביה אולם מחייו, חיה
בבית לבקרו הקפידה היא אמונים. לו

 חשבון על גם לפעמים שבועיים, מדי ר,כלא
 אותו, עודדה הוריו, של תקציב-הביקורים

השיחרור. על איתו יחד וחלמח לו יעצח
 בתנאי מוקדם שיחדור לאודי הוצע כאשר
 מאלה סילביה היתד, הארץ, את שיעזוב
 כשהיא לעיסקה, להסכים שלא אותו שעודדו
 האחרון יומו עד לו שתחכה לו מבטיחה

בכלא.
 בתי- נציבות על-ידי אודי הואשם כאשר

 ערבים אסירים ובד,סתת בהתפרעות הסוהר
 סילביה הרגיעה ישב, שבו שאטה, בכלא

 שילטו־ על להשפיע והצליחה הרוחות את
רמלה. לכלא שיעבירוהו בתי-הסוהר נות

 שלדעתה תוכנית, סילביה הגתה ואז
ה שיחרור לידי להביא עשוייה היתד,

 לו: אמרה היא מהכלא. אודי של מוקדם
שתש עד לד ואחכה אותך אוהבת ״אני

 י ילד ונביא נתחתן שלא למה תחרר•
 מוקדם.״ שיחרור לקבל עליך יקל זה

 הנישואין כי לו ברור היה סרב. אודי
 ארוכות שנים הצעירה סילביה על יגזרו

ה הקיבוצניק אך בבדידות. המתנה של
 התלהבותה בפני לעמוד יכול לא קשוח

כש הסכים. והוא סילביה, של ולהיטותה
 קיבלו הם להוריה, תוכניתה את גילתה

 בעריכת מייד החל אביה הפתעה. ללא זאת
 חתונה שיאפשרו הרישמיים הסידורים

 לזוג העניק אף קלינגברג הפרופסור כזאת.
 שלושה בת דירה :חתונה מתנת הצעיר
שניהם. שם על הרשומה ברמת־גן, חדרים

 גייסח סילביה עימו. להתייחד לח איפשרו
 לשכנע הצליחה לא אך למאבקה, אותה

 כי טיעונה גם בית־הסוהר. שילטונות את
 תהיה מבית־הסוהר בעלה ישתחרר כאשר

 ללדת, עוד תוכל ולא 43 בת כבר היא
איש. שיכנע לא

 הפרטי. במאבקה הסתפקה לא סילביה
 כך, ציבוריים. למאבקים גם הצטרפה היא

 סידרי לשינוי מאבק בראש עמדה למשל,
 שבו רמלה, בכלא האסירים של העבודה

 על נטלה היא עונשו. את בעלה מרצה
 המאבק, של הדוברת תפקיד את עצמה

מסיבות־עיתונאים כינסה כרוזים, הפיצה

רמלה בפלא לחתונתה כדרכה סילכיה
״לך אחכה ״אני !

 סילביה תמתין האב, חשב כך זו, בדירה
בעלה. של לשיחרורו עד שנים 15

 למרות הפתעות. בחובו טמן העתיד אולם
ני שנות שלוש במשך נהגה, שסילביה

 תכופות לעיתים אצלו לבקר לאודי, שואיה
 שילטונות להם התירו לא האפשר, ככל

בליל-ד,כלולות. אפילו להתייחד בתי־הסוהר
 על־ידי שנערך החופה, טכס תם כאשר

 ולקרואי לסילביה ניתן גלזר, ישראל הרב
 ארבעים אודי של בחברתו לבלות החתונה

 אריה דאז, בתי-הסוהר נציב בלבד. דקות
 תוקף בכל סרב בינתיים, שנפטר ניר,

 בליל-כלולותיהם, להתייחד לשניים לאפשר
 מחוייב שהדבר חרב של הסברו למרות

 הסביר המוסר. ומבחינת ההלכה מבחינת
 ללון לגברת להרשות יכול ״אינני ניר:
 לתת יכול ואינני בית־הסוהר, כותלי בתוך
לו.״ מגיע לא חופש. אדיב לאודי

רגע אף______
ת של התייחדו

 כל במשך ויתרה. לא סילביה ולס
 זכותה על ושוב שוב נאבקה השנים

 תקדימים הביאה היא בעלה. עם להתייחד
 מאפשרים ברוסיה גם כי שהוכיחו ודוגמות,

פולי לאסירים הקומוניסטים השילטונות
כשנ לפני נשותיהם. עם להתייחד טיים
 של אשתו לישראל מרוסיה הגיעה תיים
 בזרועותיה. תינוקת עם פוליטי, אסיר

 כיוון התינוקת, מי של נשאלה כאשר
 מזה מאסר עונש מרצה שבעלה שידעו

הסובייטים השילטונות כי סיפרה רב, זמן

 כי בתי-הסוהר שילטונות את והאשימה
 לעדר האסירים קהל את להפוך מנסים הם

ועייף. מטומטם

 אודי
גט יבקש

 את לשפר הצליחו לא אלה כל ולס
 כי הסתבר לאודי בעלה. עם יחסיה

 רוממה סילביה, של בעלה שהוא העובדה
קיצו פלשתיניות קבוצות בעיני קרנה את

 בחו״ל. במסעותיד, נפגשה שאיתן ניות
המהפ הקומוניסטית הליגה חברת סילביה,

 גיבורה לאודי נישואיה מאז הפכה כנית,
 רדיקאליות קבוצות חברי של בעיניהם

 התקבלה מקום בכל בחו״ל. מהפכניות
 כן יותר שכיבדוה וככל מלכים, בכבוד

 יותר ששהתה וככל בחו״ל. לשהות הירבתה
 בעלה אצל ביקוריה פחתו לישראל מחוץ

בכלא.
 בשליחות סילביה שוהה אלד, בימים
 סורג מאחרי יושב אודי בפאריס. אירגונה

 האחרונה השנה במשך כי ונודע ובריח,
 ד,מחמיר באופן שלו כושר־הראייה התערער

 באחרונה אצלו שביקרו לידידים והולך.
 עוד מסילביה. להתגרש ברצונו כי סיפר,
 שהיא תפס האחרונה בשנה כי סיפר,

 לתועלת אשתו שהיא העובדה את מנצלת
לצר בשם־מישפחתו ומשתמשת אירגונה,

 עליו נמאס העניין לדבריו, פוליטיים. כים
 מחכה הוא אמר, כך כעת, גט. רוצה והוא

 להגיש כדי מחו״ל סילביה של לשובה
רישמית. גירושין בקשת


