
■ חיפאי סיפור־אהבה :מקור

 בתד- מקומה על קפאה רונאי חל ך*
 אמה עמדו ביתה מירפסת על המה. 1

 ב־ הסתכלה האם בגשם. והסתכלו ובעלה
בע וסידרה מעריצות, בעיניים מחותנה

הת השניים חולצתו. צווארון את דינות
בצחוק. ופרצו לחשו

 היא רחל. של עיניה את מילאו דמעות
אח וסגרה לחדרה שבאה כלעומת חזרה

הדלת. את ריה
ל ליבה רחל שמה ימים חודש מזה

חור ואמה־הורתה בעלה שיחסי עובדה,
 וחתנה. אם שבין רגילים מיחסים גים

 הדוק, חברי בקשר קשורים היו השניים
להתבודד. הזדמנות כל וחיפשו

כני עם נקטע רחל של חוט־מחשבתה
לחדר. ׳בנימין, בעלה, של סתו

 את ״למה שאל. י״ מותק קרה ״מה
?״ בוכה

 של בליבה ההחלטה גמלה הרגע באותו
לפרשה. קץ לשים החליטה היא רחל.

״החל קראה. העניין,״ מכל לי ״נמאס
 שתעזוב רוצה אני שנפרד. שעדיף טתי
!״היום עוד הבית את

 שוב ״זה בחימה. בה הביט בנימין
 בה. הטיח שלך?״ אמא עם הזה העניין

 כזו בצורה שמקנאה בת ראיתי לא ״עוד
שלד,!״ באמא
 הפכו חילופי־המילים ויתרה. לא רחל
 האם, התפרצה החדר אל קולנית. תיגרה
 ״שוב צעקה. ?״ קרה ״מה .43ה־ בת סופי,
?״ לבנימין מציקה את פעם

נישאה 22דד בת החיפאית רונאי, רחל

רזידי האם
לבנה אס כאהבת

והחותנת — — אשתו ;•ם הבעל
!״שלה הבת את שיעצרו כדי ניידת הזמינה שלי ״אמא

 שלי אבא הכל. בשבילו קנתה בשבילו,
 שבנימין השינוי אותו. אהב לא מאוד

בעיניו.״ חן מצא לא שלנו לחיים הכניס
— 43 בת
16 בת כמו

 ואמה אביה רזידי, וטרז״כי ופי
י  25 במשך נשואים היו רחל, של /

 בית והקימו מסוריה, ארצה עלו הם שנה.
 להם נולדו נישואיהם שנות במשך בחיפה.
בנות. שלוש

 סיפרד להתלבט,״ אהבה תמיד ״אמא
לעצ לקנות נהגה ״היא הבכירה. האחות

 תמיד .16 בת ילדה שתאמו בגדים מה
להי רצתה היא איתנו. בתחרות היתד,
להי כדי הכל ועשתה טוב, הכי ראות
ה תמיד לה היתד, בבית צעירה. ראות
לאו לה ויתר שלי אבא האחרונה. מילה

הדרך.״ כל רך
 המפונקת היתה האמצעית, הבת רחל,
 ואהבה אותי, פינקה תמיד ״היא ביותר.
 מאוד ״היינו נזכרה. סודות,״ לי לספר

 מה על חושבת כשאני לזו. זו קרובות
 אם אותי. מזעזע הדבר לי, עוללה שהיא
שלה, לילדה כזה דבר לעשות יכולה אמא

 ונהרסת, הולכת מישפחתה איך ראתה ניד,
הביתה. שהביאה הבעל בגלל

 הקטנה,״ אחותי אלי באה אחד ״בוקר
 לי אמרה ״היא הבכירה. האחות סיפרה

מת ובנימין אמא את שראתה לה שנדמה
לע חייבים היינו אותי. שבר זה חבקים.

משהו.״ שות
 בעלה את וגירשה אומץ אזרה רחל

 ותסתלק,״ שלו החפצים את ״קח מהבית.
 זה ממך רוצה שאני מה ״כל לו. אמרה

!״אותך לראות יותר רוצה לא !גט
 על ולדבר לשדל אומנם ניסה בנימין

 עם רומנטי קשר כל הכחיש הוא ליבה.
 ארז לו, יעזור לא שהדבר משראה אמה.

והסתלק. חפציו את
 מהבית. האם גם נעלמה היום למחרת

 מבלי והסתלקה, חפציה את ארזה היא
מילה. לומר

 ״זה רחל. אמרר, ביחד,״ שהם ״ידענו
 מאוד. קשה משבר עלי עבר ברור. היה
משמו להבין, הצלחנו חודש אחרי רק

 שכרו שהם חברים, של ומרכילויות עות
 לקחתי שם. וגרים בחיפה, דירה ביחד

לשם. והלכנו שלי האחיות שתי את
 לא אני !זה את לראות צריכה ״הייתי

 רציתי אבל ציפיתי. למה להסביר יודעת
דפקנו נכון. שזה שלי בעיניים לראות

הש היא במילים. בחלה לא שלי ״אמא
בושה. בלי וליכלכה אותי מיצה

 ,אני אמרה. דברים,׳ ממציאה סתם ,״את
 מפני פשוט ביחד, לגור עברנו ובנימין

בי היחסים כך. לעשות נוח לנו שהיה
״,לבנה. אם בין כמו הם נינו

 על והאם בנימין של דבריהם למרות
בדרי איתנה רחל נשארה יחסיהם, טיב

 היא הסיפור. את ולגמור גט לקבל שתה
 תביעת־ והגישה הראשית לרבנות פנתה

גירושין.
 הגט עניין נגרר חודשים תשעה במשך
לדב גט. לה לתת סירב בנימין ברבנות.

 הגט קבלת את היתנה הוא רחל, רי
 האב מאביה. אמה של הגט בקבלת שלה
 לתת מוכן הוא כך. על לשמוע סירב

 שום לה לתת מוכן אינו אך גט, לסופי
דבריה. פי על לה המגיע מהרכוש חלק

 מאבקה התנהל חודשים תישעה במשך
ב השלישי ביום הגט. לקבלת רחל של

לקי סוף־סוף הפרשה הגיעה שעבר שבוע
 והעניין הגט לבקשת נעתר בנימין צה.

סוכם.
 חדש דף לפתוח רוצה אני ״עכשיו

 שיהיה יודעת ״אני רחל. אמרה בחיים,״
אשתדל.״ אבל קשה, לי

ב נפגשו השניים שנתיים. לפני לבנימין
גיוסה. ערב משותף, חבר אצל מסיבה

 משך ,27,־ד בן הנאה התל־אביבי בנימין,
וה הצעירה, הנערה של תשומת־ליבה את

 הצבאי שירותה את רומן. הולידה פגישה
 שנה חצי אחרי לסיים. רחל הספיקה לא
להינשא. השניים החליטו חברות, של

 זה,״ לא שזה ראיתי בהתחלה ״כבר
 ולא עבד לא ״בנימין בעצב. רחל סיפרה

 אני בקריית־חיים. בדירה גרנו כלום. עשה
 והוא בוקר, בכל לעבודה הולכת הייתי
הבי כסף הביא לא הוא בבית. נשאר

 עלי הרים ולפעמים לי דאג לא תה,
ידיים.״

 נעצר נישואיהם אחרי אחדים חודשים
 משירות־מילואים. עריקה באשמת בנימין

 בכלא. חודשים שיבעה לשבת עליו נגזר
 בדירת לגור רחל חזרה ברירה בחוסר
הוריה.

בנ הצטרף מהכלא, אותו ״כששיחררו
 עבד, לא הוא הורי. של בדירה אלי ימין

 לנו הספיק לא הרווחתי שאני והכסף
 כל התחיל בעצם, אז, דירה. לרכישת
שלי. אמא לבין שבינו הסיפור
 החיים את לחיות לנו הניחה לא ״היא
 על הגנה דבר, בכל התערבה היא שלנו.
 לבד. רגע להיות לנו הניחה ולא בנימין

בישלה היא בנימין. סביב הסתובב הכל

לה נשאר עוד במי אז שלה׳ לבשר
 לבטוח?״ אפשר עוד במי אמין?
ב להתגורר ובנימין רחל שעברו מאז
 הדברים החלו רחל, של הוריה דירת

מסחרר. בקצב להתגלגל
 סיפרה בבית,״ הופיעה אמא אחד ״יום

 לבנימין שקנתה לכולם ״והודיעה רחל,
צח ,שלי! הנהג יהיה הזא ,עכשיו אוטו.

 ביתר עבודה למצוא יוכל בטח ,וגם קה,
,קלות.
נוס היו מהבית. להיעלם התחילו ״הם

 ואבא שאני מאחר שעות. לטייל עים
 אח- וחזרנו לעבודה בוקר כל יצאנו שלי

 הם פנוי. יום להם נשאר רי־הצהריים,
 השכנים היום. כל חיים ועשו היו״לבד,

 להתעלם. כבר היה קשה לדבר. התחילו
 האשה היא הרי באמא? לקנא אפשר איך
בחיים!״ לי קרובה הכי

א ב א
שתק

 שתק. שלי אבא ״גם נ רחל זכרה ן•
 בפנים.״ הכל אצלו ■*

 אמה, עם לרחל שהיתה ההתמודדות
עי- לנגד לכוחותיה. מעל ־היתה לדעתה,

רו;אי רחל
באמא?״ לקנא אפשר ״איך

 מיהר אותנו כשראה פתח. ובנימין בדלת,
 ליחשו- שמענו דלת־הדירה. את לסגור

 שנסתלק. צעקה שלי אמא מבפנים. שים
ש מאחר מישטרה. שתזמין איימה היא
ו למישטרה צילצלה היא הסתלקנו, לא

 שמטרידים טענה היא ניידת, הזמינה
אותה.

 שיעצרו כדי ניידת הזמינה שלי ״אמא
שלה! הבת את

 הם הניידת, כשהגיעה המומה. ״הייתי
 גבה השוטר הדלת. את לפתוח חייבים היו

או והחתים ומבנימין, שלי מאמא עדות
הצהרה. על תם
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