
 באותו הגט את לנו נתנו והם נפשות׳
 הפעם היתה זו הביתה כשחזרנו היום.

 משמעיה. מכות קיבלתי שאני השניה
 מעזה אני איך הריצפה. על הייתי ממש

 אותי שעילף אחרי ואז, ממנו? להתגרש
ו בכה הוא סליחה. ביקש הוא במכות.

ואנח־ בסדר. שיהיה ואמרנו בכיתי. אני

 שנתיים רבני
ה ה הי י ע מ  ש

 העולם אימת
 עתה התחתון. _

 ממלכתו איבד
אשתו את וגם

 זה את עושה שהוא הבנתי נמשיך. נו
 אותי, אוהב הוא הרי הכרה, מתוך לא

 ואני הסמים, בגלל זאת עשה הוא
 לארע. הוא ביסורו הרי כי אותו, אהבתי
שוב.״ להתחתן וביקשנו לרבנות חזרנו

 מהרבנות שחזרו אחרי ואומנם,
 וחזרו השניים השלימו הקודמת, בפעם
 באו הם היום למחרת ביחד. לחיות

הס הגט. את לבטל וביקשו לרבנות
 יחסי־מין, מקיימים הם אם כי להם בירו

 הדת פי על הרי ביחד, ומתגוררים
 ״אין שוב. נשואים כאילו הם היהודית

 בעילת־זנות." בעילתו עושה אדם
 חושבת היהודית והדת ההלכה, אומרת

 הגרושה האשה החזרת את למיצווה
כי לזוג הסבירו כן על בעלה. על־ידי

לרבנות בבואו הניידת לסורגי מבעד שוטר עם משוחח אנג׳ל
י ידוע זמר מתגרש? מי זהי מי

 בביאה, ביניהם הקידושין היו הפעם
יחסי־מין. בקיום כלומר

 לבניין השבוע השניים חזרו כאשר
 גט־ הרבנים להם כתבו הרבנות.
 כאן. היה כבר רגיל גט שכן מחומרה,

 כדי הביתה השניים חזרו לא הפעם אבל
 הוא שבו לכלא חזר אהד כל להשלים.

עונשו. את מרצה
 תנועות ^

מיזרהיות
 או עצובה נראתה לא רה **ץ

 גדול סוודר לבשה היא נרגשת.
אדום. סרט היה ובשיערה וג׳ינס.

 רצח מאשמת זוכתה אומנם שרה
 אבל נחמיאס, ומישל שלי שולמית

 אחרי הזיכוי. על עירערה הפרקליטות
 כתבה שבה קצרה, תקופת־חירות

 לכלא, שרה חזרה חדשות, בעיתון
 אקדח והברחת בסמים סחר באשמת

שמעיה. של לתאו
 בעו־ הסתיים כבר החדש מישפטה

 בפועל, שנים שלוש של נש־מאסר
 טרם מישפט־הרצח על העירעור ומועד
 על שמעיה של עירעורו גם הגיע.

 מאסר־העולם ועל ברצח הרשעתו
נשמע. טרם עליו שהוטל

 לגמרי בעבר התמכר שמעיה
ילדים להביא הצליח לא הוא לסמים.

אבר ש[ים, נמה רפ[׳ התגרשו הם
המיניים היחסים יחד. לחיות חזרו

הובאו השבוע חדשים. נישואין יצוו
לחומרה״ .,גט וקיבלו לרבנות

 של שערה את ללטף אוהב שמעיה
 הכפול, הרצח מישפט בעת גם שרה.

 ספסל־ על ביחד השניים ישבו כאשר
 משיערה תלתל לוקח היה הנאשמים.

 גחן הפעם גם ארוכות. אותו ומלטף
 את וליטף שרה לעבר לרגע שמעיה
 33מ־ זקן נראה עצמו הוא שערה.

 זקן בכלא גידל הוא ועייף. שנותיו.
 צהוב. מנייר־קרטון כיפה וחבש

מניקוטין. כתומות היו ידיו אצבעות
 כאשר שמעיה את הכירה שרה

 היא פיקוקס. במועדון־הלילה עבדה
 לשחק רצתה אבל מהוגן. מבית באה

 לאחר יום שלה. האש היה שמעיה באש.
 עבודתה את עזבה אותו שהכירה
שמעיה. עם חיה ומאז במועדון
מע רבות. צרות אתו עברה היא
 ומאסר. אשמת־רצח מישפטים, צרים,
אלה. בכל לו נאמנה נשארה היא אבל

 מסומם היה והוא נשרו שיניו לעולם,
הזמן. רוב במשך

 מבניין השבוע שמעיה יצא כאשר
 עשה המסורגת. למכונית ועלה הרבנות

 הוא אחרונה. הצגה העיתונאים עבור
 מיז־ תנועות ועשה בזרועותיו נפנף

 בהצגה נסחף הוא ידיו. בשתי רחיות
לעיתו להראות וניסה שלו, הגדולה

איבר־מינו. את נאים
 מי זה? ״מה שאל: ברחוב הקהל
 סברו, אחרים ידוע?" זמר זה מתגרש?
 והצלמים העיתונאים קהל למראה
 מבעלה מתגרשת יערי שחווה ברחוב,
אהוד.

 השם את כלל הכירו לא רבים
 היה שנתיים לפני שעד אנג׳ל, שמעיה

 איבד שמעיה העולם־התחתון. אימת
 את גם וכעת חייליו את ממלכתו, את

אשתו.
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