
בירושלים סבא
ספרדי. עם בתם שואי

 של הוריה עדן, ושמואל שרה
לני התנגדות הביעו לא אלקה,

למריבה. סיבה נישואי״התערובת היוו לא או
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שהוצ שלו, המנדטורית הזהות
.1938 באוקטובר בירושלים אה

 בני- בחייו. מאוד חשוב מקום
בשב להיפגש מקפידים המישפחה

מספ מתכנסים,״ הילדים ״כל תות.
ש או אצלנו ״אוכלים אלקה, רת

בחוץ.״ לאכול יוצאים אנחנו
 המינד את הן מאוד אוהב שלמה

 את הן האלה, המישפחתיים גשים
 שאותם לחיך, הטעימים המאכלים

 כזו, ארוחה בכל אלקה מבשלת
קיומם. על מקפיד והוא

 של ילדיו ששת מתוך חמישה
אר בירושלים. גרים תוסייה־כהן

 גר שאינו היחידי הבן הוא נון
 כפי נוני, או ארנון, בירושלים.
 נשוי בני־המישפחה, לו שקוראים

 דב הכנסת חבר של בתו למיכל,
 לה־ בקיבוץ חיים והשניים זכין,

מס לשנה,״ רק ״אבל בות־הבשן.
 למדה שמיכל ״משום שלמה, ביר

ה חשבון על למוסיקה באקדמיה
 שנה ללמד חובה והרגישה קיבוץ,

בקיבוץ.״
ספר למישפחה בן תוסייה־כהן,

 אינו נפשות, עשרה בת דית
 אחיו, במישפחה. היחידי עורך־הדין

 עורך- הוא גם תוסייה־כהן, יצחק
בירוש ועובד חי הוא ואף דין

 14 לפני שנהרג אליהו, אחיו לים.
ה עם יחד בתאונת־דרכים שנה

 בדרכם שהיו שעה לאה, אחות
 הוא גם אביהם, באזכרת להשתתף

עורך־דין. היה

 של מזכירתו
כוהן חיים

ת ^  מישפחת עלתה 1919 שנ
 — מארם־צובא תוסייה־כהן ■■

ב אשר ח׳לב של העברי שמה
שג- בן אז שהיה שלמה, סוריה.

 תוסייה-בהן, עצמו על מעיד
 *זליפה.״ כשלבשתי נוח ״הרגשתי

 שלמה מתגורר ארצה שעלה מאז
 בר- טקס את וגם בירושלים,

בירושלים. ערכו שלו המיצווה

אר העלייה את זוכר אינו תיים,
 בגיל מתחילים זיכרונותיו צה.

יותר. מאוחר
 של יבואן היה שלמה של אביו

ל מאנגליה ייבא שאותו טכסטיל,
 שהיו החנויות ״ואת העתיקה עיר

זוכר.״ כבר אני בבעלותו
 היסודי בית״הספר לימודי את
הירושל בביודהספר שלמד, עשה

 הלאה המשיך ומשם תחמזוני מי
 טרה האנגלי בקולג׳ לימודיו את

.1935 שנת עד למד שבו סנטה,
ו־ עבד 1943ד 1935 השנים בין

ב השניים. נישאו 1945 במרץבירושלים נישואין
ה עד שלמה עבד יום אותו

למישרדו, וחזר אלקה את לאשה נשא החופה, לטקס הלך ,11 שעה

 מספרים שעליו עורך־הדין, למד
 מעור- אחד הוא כי לעבודה, חבריו

ה ההופעה ובעלי ההגונים כי־הדין
וב בעת בבית־המישפט, מכובדת

אחת. עונה
 ב־ מישפטים למד תוסייה־כהן

 בירושלים למישפטים בית־הספר
וכוב מעילים היו לא עוד (״אז
 בטקס היום שלובשים כמו עים

 וכמזכיר כמתורגמן ועבד הסיום״)
בבית־המישפט•

 לעבוד שלמה התחיל 1943 בשנת
עבו כדי תוך אחר־כך, קצר וזמן
 היתה שעתידה מי את הכיר דה,

עדן. אלקה אשתו, להיות
 במישרדו לעבוד התחיל שלמה

 אשר הירושלמי עורד־הדין של
 הצבאי המישפט וכשנערך לגויצקי,
 שגנבו הגנה, חברי נגד הראשון

 ער הופיע הבריטי, מהצבא נשק
 חיים במישפט. המתחיל רך־הדין

 חודשים לפני עד שהיה מי כהן,
ה בבית״המישפט שופט ספורים
 מינוי הסוכנות מטעם קיבל עליון,

 עימו הביא והוא במישפט, להשקיף
)78 בעמוד (המשך

=>׳״,: בבריגדה
 בצבא. שירת עת 1943 דצמבר
רב־סוץ, בדרגת השתחרר שלמה

 בצבא שירת עת אלקה, עם יחד תוסייה-כהן שלמהמצה־׳ל חופשה
 לבלוז והשתדלו חברים השניים היו זו בתקופה

ההגנה לחברי שנערך מישפט בעת הביר אלקה את יחדיו• החופשי זמנם כל את


