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 שהוא בטוחה ואני כלפיו, אמון לי יש
בי." מאמין גם

 צעיניז ^
בחליפה

 משובץ במיקטורן ידלין מונה: ך*
במיזנון אשתו לרליה סמוך יושב 4 1

מצ מוחלטת, בטיבעיות כזו, בחורה
באוני בפוליטיקה. בוחשת עצמה אה

 של תא־הסטודנטים יו״ר היתה ברסיטה
 והיתה לרפ״י, עקרה אחר־כך מפא״י.
התנועה. של תא־הססודנטים מזכירת

 ונמרצת, שנונה צעירה היתה היא
יעקו גד פרס, שימעון התבלטה. ומיד

בן־ דויד שאף ואומרים דיין משה ,,ב

 שיד־ ״וגיליתי עיתונאי, בראיון טליה
ומעניין." נחמד גבר הוא לין

 תאונה
לחתונה בדיך

 נפילתו לפני חודשים מונה **ץ
את ביתו, את עזב הוא ידלין של

וטלי דליה כין בבית־המישסט ידלין
ביחד..." לחיות באפשרותנו .שאץ

*1978 וטלי, אשר
לה... לתת דבר לו ,אץ

להת ועבר ובתו, בנו את אשתו, דליה
 בנה ועם טליה עם שכורה בדירה גורר

גיורא.
 שאמרו היו דיברו. לא גירושין על

 אליה. יחזור שאשר מאמינה דליה כי
 לא כאלה במישפחות אחרת: גירסה

מתגרשים.

 הוא נשוי, עדיין היה שידלין למרות
 לעיתים ליבני של בחברתה הצטלם

כ״אש־ אותה הגדיר אחת לא תכופות.

מעולה. עקרת־בית היא כי ואמר תי",
 ידליו־ליבני. בבית שררה האידיליה

 וניהלה מישפטית, כיועצת עבדה ליבני
 כיבסה, ״היא רבה. בחריצות ביתה את

 מאיו־ מסורה אם והיתה ובישלה, גיהצה
 בעידן אותה תיארו כך לבנה,״ כמוה

הטרום־פמיניסטי.
 שהתבשר חשוב, מיפלגן היה וידלין

ישראל. בנק כנגיד יתמנה בקרוב כי

ונש נשפט, נעצר, ידלין ידוע. הסוף
שנות־מאסר. וחצי לחמש לכלא לח

חיוך מחייכים שניהם בית־המישפט.
מכווץ־שפתיים. סגור, —

 המיק־ באותו ידלין, תמונה: ועוד -
 הם הפעם גם צעירה. באשה מביט טורן,

מאוד. מכווץ חיוכם גם מחייכים,
 הסוף. תחילת שזו ידעו כולם כי

הע לאומלל להיות עמד מלך־העבר
תיד.

 איש ברורים. היו ידלין של מעשיו
בע הורשע הוא להצילו. היה יכול לא

חל רשימה ומירמה. שוחד של בירות
 האיש: את שאיפיינו שחיתויות של קית

 בכספי בלאס־וגאס בקאזינו הימורים
בכספי לידידים עזרה קופת־חולים,

עיס־ ,אפלות עיסקות־מקרקעין ציבור, ״
לבני־מישפחה. טובות־הנאה קי־תיווך,

 בח־ לבושה בתמונה הצעירה האשה
 אז״אופנתית שהיתה ליפת־מיכנסיים,

 ידידתו שהיתה מי ליבני, טליה מאוד.
אשתו. ולימים

 התחיל ידלין לאשר טליה בין הקשר
 וגדלה נולדה ויסמן טליה במיפלגה.

ואינטלי שאפתנית נערה בתל־אביב.
גנטית.

מטעמי־בריאות, שירתה, לא בצבא
 ה׳ עירוני בתיכון לימודיה תום עם ומיד

בפקולטה־למישפטים. ללמוד התחילה
ן < ז ו < ו ו < ו1< ן ן > : . ,< ז*

 התעניינות בה גילו אלה כל — גוריון
אישית.

 לעבוד התחילה לימודיה סיום עם
 המישפטי היועץ של כעוזרת־בכירה

צ׳חנובר. יוסף מישרד־הביטחון, של

ל סטודנט הכירה התקופה באותה
ניש הם רובין. נ״קויה") יאיר תיאטרון,

 לארצות- ונסעו גיורא, ילד, הולידו או,
 סרטים בכמה קויה שיחק שם הברית,

אמריקאיים.

 חזר קויה קצרים. היו חיי״נישואיהם
 בניו־יורק. נשארה ליבני לבדו. לארץ

 לארץ, היא גם כשחזרה יותר, מאוחר
התגרשו.

הפו פעילותה את ליבני חידשה אז
מו היתה ימים באותם הרכילות ליטית.

 של בת־חסותו יוצאת־רפ״י, ליבני, זרה.
מאנ ידלין, עם התרועעה פרס, שימעון

 החברים? מתעניינים ובמה מפא״י. שי
הפו הצומחת, הרומאנטית בפרשה לא

 •שידלין בחשש אלא עיניה!!, מול רחת
 עתיד הוא וכי אנשי־רפ״י, לעבר נוטה

 לראש- כבמועמד פרס בשימעון לתמוך
ות־הממשלה.

הא את יותר אהבו כמובן, השניים,
 בישי־ הרבה די נפגשים ״היינו הבה.

אמרה אחרות," ובישיבות בות־מרכז

^1.ב
בחתונתם וטלי אשר

פעמים...״ וכמה כמה הסתבך .הוא

וט דליה האידיליה. פסה לא אז גם
 זו. ליד זו יושבות בבית־המישפט, ליה

 טליה לשופטים. לעדים, מאזינה דליה
למכונית־האסירים. עד אשר את מלווה

 בית־המישפט. במיזנון וטליה דליה
 קוראת דליה זו. ואל זו אל מחייך אשר

 דלינ־ לדליה קוראת טליה טלי, לטליה
 מאוהב מי לדעת קשה היה לפעמים קה.

במי.
 ישיבות־ נערכו גזר־הדין מתן אחרי
הש דליה טליה. של בביתה מישפחה

 טליה, של בדירתה לנה בכולן, תתפה
בבית. כמו שם הרגישה

 כך: ביניהן חילקו הן המשימות את
שי כדי בני־המישפחה, בין פעלה רליה

 טליה חנינה. למען השפעתם את פעילו
 שיפעלו ביקשה לאישי־מיפלגה, פנתה
אהובה. של המוקדם שיחרורו למען

 לפעול יעז לא שאיש כשהתברר
 השלישיה התחילה הזה, האיש למען

 ידלין מיבצע למען לפעול המוזרה
גירושין. חדש:

 על ושוחחו בכלא נפגשו ואשר דליה
 השתתפה קרובות לעיתים גירושיהם.

האלה. בפגישות טליה גם
 להשאיר מנסה דליה אידיליה: ושוב
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