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עוד פעם צ ר י ה י נ סן .אל תכעסו עלי.
בחיי .זאת לא אשמתי .זאת אשמתה .ובכן,
מה היא עוללה שוב?
זה שהיא ניסתה להתאבד לפני שבוע כבר
יודעים .זה כבר לא חדש .בינתיים כבר קרו
לה המון דברים חדשים עוד יותר .היא יש 
בה לוו בודדה מבעלה ,בפאריס הגדולה,
ופתאום מי הגיע לשם? רמי ניר.
היא שמפה שידיד־נעוריה מישראל ,אהב
תה הגדולה מימי שהותה בארץ ,שזנח ל 
מענה את אשתו בארץ ,הגיע לצרפת ,ומיד
היא נפגשה איתו וביקשה ממנו שינחם או
תה על סבלותייה.
כזכור ,רמי ניר לא נסע בעצם לפאריס
כוי לנחם את מריה ונסן .להיפך .הוא נסע
לפאריס עם אשתו ,לאחר שהחלים להתחיל
בחיים חדשים ,בלי בגידות ,ובלי מריבות.
עכשיו האשה מנהלת את החיים החדשים
שלה לבד ,ורמי מנהל את החיים החדשים
שלו יחד עם מריה.

לבלו׳יח ובחזרה
לפני חודש הכירה יפה *מריר ,נערת ישראל לשנת  , 1966יהלומן בלגי
עשיר .זה היה במסיבה תל־אביבית .יופיה של יפה משך את תשומת לבו
של היהלומן והיהלומים של היהלומן משכו את תשומת לבה של •פה .הם
הפכו ידידים.
לפני צאתו את הארץ הציע לה היהלומן שתבוא איתו לבלגיה .יפה לא
התלהבה מההצעה ,ואמרה שתעיין בה.
היהלומן נסע .יפה נשארה בארץ ,וכעבור כמה ימים טילפנו אליה מן
השגרירות הבלגית ,ואמרו לה שיש אצלם כרט־ס־טיסה ,שנשלח למענה מ־'
יהלומן בלגי.
הדבר הזה הקל עליה אח העיון בבעיה .היא ארזה את חפציה ,התנשקה
עב כל מכריה ,והלכה לנמל־התעופה.
היא הגיעה בדיוק ברגע שבי הכריזו את שמה ,וביקשו ממנה להזדרז
ולעלות למטוס ,משום שהוא כבר ממריא .היא לא שמעה את ההכרזה הזאת.
אף אחד לא שמע אותה ,משום שהרמקול היה מקולקל.
המטוס המריא בלעדיה .היא נשארה ללון במלון ,בשדה־התעופה .והר
גיש  שהנסיעה שלה התחילה ברגל שמאל.
ההמשך היה עוד יותר שמאלי מההתחלה .היא פגשה בבלגיה את היהלו 
מן ,שהתה א תו מספר ימים ,ואחרי כן החליטה שהיא לא רוצה אותו .היא
רוצה הביתה.
אז התברר לה שכרסיס־הטיסה שקיבלה היה רק כרטיס הלוך• היהלומן
סירב לממן לה את הדרך בחזרה.
לא נותרה לה ברירה אלא לשלוח מכתבים לישראל ,ולבקש שישלחו לה
לפחות מאתיים דולאר ,כדי שתוכל לשוב ארצה.
ומי שגורלה נוגע ללבו ומוכן לתרום למען עליית יהודים ארצה ,יכול
לשלוח לה כסף ישר לכתובת זו:

את אהבת*
ה>ח*דוז
כשסלוואמורה אדאמד שר ,הנשמה
יכולה להתפקע מרוב עצב .כשהוא לוחש:
.את אהבתי היחידה ",אפשר להזיל בקלות
דמעות תנין .כשהוא מסתכל בעיניו הניגוול
על הנשים באולם ונוהם :״איך שברת את
ליבי,״ הנשים ממש נשפכות מתוך עיניהן.

לכן אין פלא שנשות ישראל מחכות לו
בדאגה רבה ,ובאהבה רבה ,וקונות בהתלה
בות את כל הכרטיסים שבקופה.
סתם ביזבוז .משום שסלוואטורה אדאמו
לא מתעניין בנשים ,ואין להניח שהוא יש
נה ממינהגו ,ברגע שיגיע ארצה.
עוד לפני שנה ראו אותו ,לפעמים ,ב
חברות נשיות שונות .אבל מאז קרו לו•
הרבה אסונות .הוא נפצע בתאונת־דרכים,
אביו נפטר ,והוא הסתכסך עם אמו הסיציל
יאנית ,בקשר לחינוך חמשת אחיו ואחייתיו.
מי שכבר מצליחה להגיע עד לדלת חדרו,
נתקלת תמיד בבן־דודו הגברתן ,ונאלצת ל
שוב על עקבותיה.
אבל בכל זאת ,אם מישהי מתעקשת ב
אופן מיוחד ,אני יכולה לגלות לה סוד :הוא
אוהב ציפורים והתולים סיאמיים .ואולי עם
חתול ביד אחת ,וציפור ביד שניה ,אפשר
יהיה להתקרב אליו .השאלה היא אם ה
מאמץ שיושקע בפעולה כזו יהיה כדאי.

אדאמו
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לא עליכ ם!
המקום הסוער ביותר בארץ הוא בניין ה
רבנות .אל הבניין הזה מגיעות טרגדיות
גדולות .זוגות הרוסים .נשים נבגדות .בע
לים מצמיחי קרניים .אנשים נואשים ,אנשים
מיואשים .לרבנות מגיעים גם אנשים עליזים
ומאושרים .כל אחד לפי צרכיו.
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מחפשת מיליונר.
היא כל־כך חיפשה מיליונר ,שהיתר .מוכ
נה אפילו להיראות עשירה לשם כד ,וכש 
אמרו לה שהאקדמאי החיפאי הוא בחור
עשיר מאוד ,המחפש בחורה באותו עושו!,
היא החליטה שהוא ימצא אותה.
כשהתברר לשניהם ששניהם לא מיליונ
11
רים ,הם הבינו שהם לא מתאימים האחד
לשנייה ,והלכו לרבננת לה׳תגרש .ברבנות
אמרו להם שאי־אפשר לגרש אותם כל כך
מהר .ושיעשו עוד נסיון אחד.
הם הסכימו לעשות עוד נסיון .אבל ה
בחורה שגרה בתל־אביב סירבה ללכת אחרי
בעלה ולגור בחיפה ,והבחור שגר בחיפה
הוא הבין מיד שזה מה שדרוש לו ,והת
סירב ללכת אחרי אשתו ,ולגור בתל־
חתן איחה.
אביב.
כעבור חודש התברר לו שהיא לא מיל
לבסוף הם שכרו דירה בחדרה ושם הם
יונרית .אלא להיפן ,היא בחורה צעירה ה־
חיים יחד .לא עשירים — אבל מאושרים.

ל א ח שי ב י

ידוע היה שוזאקדמאי החיפאי היפר,
מחשם לו בחורה .ידוע היה שהכסף של ה 
בחורה לא חשוב לו ,העיקר שתהיה מיל
יונרית.
הוא חיפש אותה בחיפה .הוא חיפש אותה
בתל״אביב ,ובסוף .כשיום אחד נסע לירוש 
לים ,מצא אותה שם.
היא עצמה היתה תל־אביבית .וכשהוא
התעניין לדעת מי היא ,סיפרו לו שזו אחת
שנוסעת לחוץ־לארץ המון פעמים ,מתלבשת
תמיד בהרבה שמלות יפות וחדשות ,המון
כסף על ימין ועל שמאל.

קורים שם שני הדברים החשובים ביותר
בחייו של האדם :הנשואין והגירושין .אבל
המאורע שאירע בו בשבוע שעבר עלה על
המאורעות הגדולים ביותר שאירעו בו.
ואת הסיפור הזה סיפרו לי בדאבון לב
גדול ,אבל כאלה הם החיים.
זה קרה ל ג ב ר ת צ ע י ר ה  ,בתו המסורה
של רב תל־אכיבי ידוע .הבת היתר.
נשואה למשך זמן מה לבעלה ,ובמשך כל
הזמן הזה ריננו עליה ,שהיא מקיימת יחסי
ידידות עם כל מיני אדונים ,בנוסף לבעלה.
צריך לזכור כי היו אלה רינונים בלבד,
אבל רינונים.
לא ידוע אם הדבר נודע לבעלה או לא,
בכל אופן ,השניים הגיעו ,לא עליכם .אל
הרבנות ,על מנת לקבל את הגט .המאורע
עבר בשלום ,והגט ניתן להם.
אחרי הכל בת של רב היא בת של
רב.
הבת צהלה ושמחה .היא היתד ,כל כך
מאושרת ,ששכחה את עצמה ,מיד,רד .לעלות
לקומה השנייה ,בר עבד אביה ,פרצה לתוך
חדרו וקראה :״אבא! ברוך השם! הכל עבר!
ה ת ג ר ש תי !״

האב לא הרים את עיניו מן הספר בו
עיין ,וסינן אליה מבין שיניו :״צאי פרוצה!״
היא יצאה.

ושוב לבד
ציפורה קו ס ט קוג ס קי,

הסטו 

דנטית ,שוב בודדה.

אבא טוב

כפי שפורסם בהעולם הזה )( 1506
היא התאהבה בזמן הפרשה שלה
בגבר ,שעקב מקרוב אחר או ת ה ה 
פרשה ,וניהלה איתו רומן חבוי.
ושניהם היו מאושרים מאד.

להיות חתנו של נשיא ארצות־הברית זד.
עסק לא רע .במיוחד שהוא לא איזה סתם
נשיא אלא נשיא־מיליונר .ובאמת רק נגמר
ירח הדבש של פאט נאג׳אנט ,שנשא את
בתו הקטנה של ג׳ונסון ,הלא היא לוסי
יקירתו ,וכבר דאגו לו לפרנסה מכובדת:
השבוע הוא מתחיל לעבוד בתחנת הטלביזיה
של הג׳ונסונים באוסטין ,בירת טקסאס.

אחר־כך היא התגרשה מבעלה ,ו 
עברה לגור עם האיש ,שעזב למענה
את אשתו וילדיו .כי אהבה היא
אהבה ,מה יש לדבר.
עכשיו היא שוב לבד .הידיד חזר
אל אשתו לאחר שהגיעו אליו שמו 
עות ,שידידתו החדשה לא שומרת
לו אמונים.

ציפורה

