
 יצחק לבית אותם מביאה היתה המישטרה
 אורחים, כשבאו — התרגלנו אנחנו אבו־חצירא.

 לאורחים. מקום ופינו מהמיטות קמו הילדים כל
טוב. זה לנו טוב, לאבא אם

 עשה הוא מה, — אהרון כואב. זה לכן פנינה:
בבן־אדם. לפגוע יודע לא הוא רע? למישהו ״

 שמענו אהרון, ואומרים: אליו באים היינו
 רוצים שמענו אהרון, וככה. ככה עליך אומרים
אותנו. משתיק היה והוא וככה. ככה לו לעשות

 אותה לא היום אני נפגענו, אנחנו פנינה:
 אמרתי, תמיר חסרת־סבלנות. אני שהייתי. האשה
 כעת לי ואין ילדים, 20 לגדל יכולה שאני

 אין לחיות, חשק לי אין שלי. לעשרה סבלנות
שימחת־חיים.
 שימחת־ את הצליחו. כן הם כאן חפציבה:

 האווירה לקחת. הצליחו הם לנו, שהיתה החיים
 הם זה את — בבית אצלנו תמיד שהיתה המיוחדת

לקלקל. הצליחו
 הזכרנו תמיד קשה. היה אבא של מותו אחרי

 מאז כוח. לנו נתן אבא טובים. בדברים אותו
 לנו. עומד לא אבא של כוחו גם הפרשה, תחילת

 היינו — אותנו ומרגיע בא היה לא אהרון ואם
כולנו. משתגעים
 טוב ציון לתת צריך שמגר מאיר פנינה:

 והיא אוסטרובסקי־כהן, ויקטוריה שלו, לחניכה
הפרקליטה. סירוטה, לשרה טוב ציון לתת צריכה

■ ■ ■
 הצעקות בטלוויזיה, שלכן ההופעה •

 העדה בני תגובת בבירדהמישפט,
 אלה כל — המישפט אחרי המארוקאית

 מפחיד לא זה שינאת־אחים. מעורריב
אתכן?

יימס לא הוא 99
 העט, מוזות מלא,

 - יימס ואס
 הגישנחה גל
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קן) עם משמאל) אהרון(למעלה מזו בן־צבי* והנשיא אביו(
י־ שלנו האבא לא אם בוואדי־סאליב, שלום השכין -מי

 בגללנו. לא זה האחים שינאת חפציבה:
 — לאהרון שקורה שמה חשבנו לא לרגע אנחנו
מארוקאי. שהוא מפני לו קורה

 של מבעיה סבל אהרון וכי חם־ושלום! פנינה:
 שינאת* את הדליק מה לך אגיר אני אפלייה?
 למשה המישטרתי המודיע של המילה האחים:
 הכל בסו שהוא אהרון על לו שאמר גוטליב,
 ״פרענק האלה, המילים פארעך.״ ״פרענק
שינאת־האחים. את שהתחיל מה זה פאו־עו",

 שהצית פארעך׳, ״פרענק הזה, הביטוי רק זה
 אצלנו תופס לא העדתי הנושא כל השינאה. את

בבית.
 מיפלגה הקים הוא זאת, ובכל •

תמ״י. עדתית,
עדתית? מיפלגה היא שתמ״י אמר מי פנינה:

תווית. לה שהדביקו אמצעי־התיקשורת זה
אשכנזים. אין הזו במיפלגה •

 פעם מגיע לא למה אשכנזים. אין אז
 איך לי: תגיוי משלהם? משהו לספרדים
שלי? אבא בזכות לא אם המפר״ל, התרוממה

 חודשים שלושה אותו ראינו לא הבחירות בזמן
 בארץ, משוטט היה והוא בהריון, הייתי בבית.
 מקום, מכל מטלפן היה למפד״ל. נפשות ועושה
לכולם. דאג תמיד

 מי ואדי־סאליב, בזמן לך, זכור חפציבה:
 ראינו לא שבועיים אבא? לא אם — שלום השכין

בבית. אותו
 שבעיקבות חוששות, לא אתן •

 תהיה גזר־הדין על הריגשיות התגובות
שני? ואדי־סאליב אדירה, התפרצות
 יותר, לנו מגיע מתעוררים. אנשים פנינה:

דפוקים. תמיד ואנחנו
 אותו ולא יותר, לכם מגיע למה •

הדבר?
 בארץ? יש ספרדים וכמה אשכנזים כמה
יותר! לנו מגיע אז ספרדים. אחוז 80 לפחות

 בבית שאצלכם לי, אמרת רגע לפני •
 ארץ־ישראל, לאהבת אתכם חינכו

יותר״. לנו מגיע ״לא של לערכים
של היחס את רואה כשאני אבל פנינה:

ופנינה חפציבה מרואיינות
לבית־המישפט!״ מאמינות לא אנו חף־מפשע! -אחינו

 מאמינים, המארוקאית העדה בני •
 מפני אבו־חצירא לאהרון שנטפלו

ספרדי. שהוא
 בני־המישפחה. לא אבל בני־העדה, אולי

 הוא אבו־חצירא, שהוא זה בזכות גדל לא אהרון
 והתחנך באוניברסיטה למד הוא עצמו. בזכות גדל

 מאפלייה סבל לא פעם אף הוא בבני־עקיבא.
לו. אנחנו גם עדתית,

לחשוב? יכולה אני מה — האשכנזים
 הצליחה ולא לוי מדויד עשו לא מה חפציבה:

 אם אבל טיבעי. זה — אשכנזי הוא כששר
 מגיע הוא — גבוהה לדרגה מגיע מארוקאי
למישפט.

 מפני חוששים ושואלת: חוזרת אני •
 או חזק איש הוא כי אבו־חצידא אהרון
ספרדי? שהוא משוס

 פה שבראש חוששים הדבר. אותו זה פנינה:
 אנחנו סוף־סוף התעוררנו, סוף־סוף ספרדים. יהיו

 משלנו, ראש״ממשלה מגיע לנו שגם מבינים
התעוררות. חלה סוף־סוף

 בשינאה, מלווה התעוררות חלה •
מפחיד. זה טוב, לא מריח וזה

 מה לא? משלנו, את מפחיד? למה חפציבה:
יפחדו! שהם לפחד? לך יש

 עכשיו פוחדים לא הם חושבת, את ומה
ספרדי? יעמוד המדינה שבראש

 דני עם היה מה תראי אותנו. אוהבים לא הם
 כלי־ על־ידי נוצרת הזו והאווירה עזריאל.

 ואני שמתאשכנזים ספרדים ועל־ידי התיקשורת
 מאפלייה מעולם סבלנו לא אנחנו לך: אומרת
 אשכניות חברות יותר לי היו לא מעולם עדתית,
ספרדיות. מאשר

■ ■ ■
ש לכן, מפריע לא •  התופסים שי

 לנצל כדי אבו־חצירא, פרשת על טרמפ
פוליטיים? לצרכים אותה

 אבל טרמפ, שתפסו כאלה שיש להיות יכול
 קצת יירגעו שאמצעי־התיקשורת צריך, כל קודם

אותו. ללבות שיפסיקו העדתי, העניין עם
 הוא ספרדי, לכל נרגשת קריאה קרא אהרון

 פה מתרחש היה אהרון, בלי להרגיע. ביקש
שני. ואדי־סאליב

 אמר: אהרון להגיב. ביקשו אלינו, באו אנשים
 לא עכשיו וגם ואדי־סאליב, פרשת את חיסל אבא
שני. ואדי־סאליב יקום

 שרצו אותם את משתיק תמיד היה אהרון
 על שמר תמיד אהרון העניין. את לפוצץ

ק־ג־ב. בזמנו? מודעי התבטא איך השתיקה.
 אמא של הדמעות של השעות 12 את ישלם מי
שלי?

 אמא? של השנים שלוש את ישלם ומי פנינה:
 מאז שנים. בעשר הזדקנה היא אבא, כשמת

שנים. 20ב־ הזדקנה היא הפרשה
 מרים. אמא שזו מאמינה לא אני חפציבה:

 אבא הבית. את החזיקה חזקה. יפה, אשה היא אמא
 שלכם." אמא רק זו ״אשת־חיל אומר: היה תמיד
 בלילה, 3ב־ בלילה, 2ב־ אורחות. אורחים, תמיד

 מכינים הרגליים, על היו כולם אורחים. באים היו
ארוחות־ערב.

 בדרך שהיו אורחים עם מגיע היה אבא פנינה:
 אצלנו עוצרים היו הם קבוע באופן לירושלים.

לאכול. בבית
 בעירעור, פסק־הדין את שנתנו הערב באותו

 רציתי ובריח. מנעול על סגור הבית את הראו
 להראות יכולים אנשים איך — לצרוח לצעוק,

כזה? דבר
 טיפול לעבור נסעה היא בירושלים, היתה אמא

 העיניים הפרשה, מאז הרבה. בכתה היא בהדסה.
 צדיקי־ לקיברות עלתה היא נפגעו. שלה

המשפחה.
 בטלוויזיה, שאמרו כמו מבושה, ברחה לא אמא

 של בזכאותו מאמינה היא מורם. ראש עם אמא
 של בבית המישפט אחרי לו חיכתה היא בנה,

אחותי.

 של רעייתו ז׳רמיין, היתה ואיפה •
פסק־הדין? הקראת בשעת אחיכן,

 בזכות מאוד, חזקה אשה היא ז׳רמיין פנינה:
 יודעת, את מאוד. חזק אדם שבעלה העובדה
 יצאנו מדעתנו, שיצאנו ימים היו הפרשה בתקופת
 בשתי אותנו ומרגיע בא היה אהרון מהכלים.

מילים.
 על שמעה שכאשר נכח, זה •

 וסירכה למיטתה נכנסה פסק־הז־ח,
אנשים? לראות

 אהרון בבית. היתה דרמיין שקר! זה פנינה:
 תבוא שלא ברדיו, שתשמע ממנה ביקש

 טלפון, לה הרמתי פסק־הדין אחרי לבית־המשפט.
לה. סיפרתי
 בלון הכל ״זה לי: אמרה היא חזקה. אשה היא

 עוד הוא יעזור, השם עכשיו האוויר. כל יצא נפוח,
צדקתו.' את יוכיח
 עונש־ ירצה הוא אם יקרה. ומה •

כבית־הסוהר? מאסר
 בעזרת לבית־הסוהר, יכנס לא הוא פנינה:

 המישפחה כל — שילך לאן וחם. חלילה השם,
איתו. תלך

 מאמינה לא אני מפשע. חף הוא חפציבה:
המישפט. לבית
 מאמינה לא שאת אותך מזעזע לא •

המישפט? לבית
 הזה למצב הגענו אם אותי, מזעזע זה

 של הסוף זה לבתי־המשפט. נכנסת שפוליטיקה
ייאמן. לא זה המדינה,

■ ■ ■
ש לד חפציבה׳ הרבנית •  עשרה י

ש לפנינה ילדים,  יכולתן איד שמונה. י
המישפט? את יוס־יום ללוות

 כוח מן קיבלנו יודעת. לא אני חפציבה:
 בבית־מישפט, הייתי יום כל לי, תאמיני מיוחד.
 היה הבית אוכל, היה בבית ארוחות, היו ותמיד

מסודר.
 ומארגנות בבוקר מוקדם קמות היינו פנינה:

 עקבנו להסתדר. למדו הילדים המחרת. ליום הכל
יום־יום. המישפט אחרי
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 רפל. נעלם לאן גתו,
התקף־לב. קיבל דגל
 עול בזסתו זח כל

 האמת בעולם אבא
 םתן לא ווא—

 בבס עוגעו
^ עולו לא על

 אותו! תשפוט שאוסטרובסקי רצינו לא איך
 היא שרק ואמרו: ידועי־שם עורכי־דין אלינו באו
אותו. תשפוט לא

נגדה? לכם היה מה לא, למה •
אהרון נגד קדומה דיעה לה היתה פנינה:
מההתחלה.

למה? •
 היא לאהרון: אמרתי יודעת. לא אני פנינה:

לשמוע. רצה לא הוא אותה! תחליף אותך, תרשיע
 אשתו הוא, הפרשה, כשהתחילה חפציבה:

להיות רצינו חורשים. שלושה אצלי גרו והילדים
)68 בעמוד (המשך

 מרים, והאס שימעל( אחיל אהרון: לפט *
 ולידה ינאית, רחל רעייתו. הנשיא לפני

חפציבה. האחות
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