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נוסע. היה ובעלה לי.״ להביא

 על העיר כל ריכלה זמן באותו וכבר
 קציני־ עם לנהל ממשיכה שהיא רומאנים

 היו חדשים. וידידים לשעבר, ידידים צה״ל,
 שונות. בפינות שונים גברים עם אותה רואים

 והיה העיר, בכל הילכו אודותיה הסיפורים
דבר. יודע שאינו היחידי הוא שהבעל רושם
 ממשיכה היתד. היא הזה הזמן וכל

 בבעלה לבגוד יודעת חכמה ״אשד, להתפאר:
 כל שקודם יודעת חכמה אשר. להיתפס, מבלי
דבר.״ כל להכחיש להכחיש. צריך

 לחיות יודעת חכמה ״אשד, אמרה: ועוד
בכך לעורר מבלי רוצה, שהיא איך

משפחתיים.״ סקאנדלים
 את חיה היא וחצי שנה במשך ובאמת,

גם ונהנתה ובלעדיו, בעלה עם חייה,
למלחמה. עד לה. שנתן מהחופש וגם מאימונו

 ושם לדרום, נשלחה לצבא, גוייסה אלה
וזכרונות. געגועים אותה תקפו

יעל עם תחרות★ ★ ★
* א ך ה י ש ישנים, ומאהבים ידידים פג

מפור קצינה היתד, בהם בימים נזכרה | (
 האמביציה בר״ מאוהב היה הגדוד וכל סמת,

 הכי אהובה, הכי להיות שלה הישנה
 — שוב אותה תקפה מפורסמת, הכי נערצת,

בקצב. רווקותה, כבימי לחיות שבה והיא
היתד, היא׳ היתד. בו מקום שבאותו אלא

 וביחוד בהרבה, לה שדמתה דיין, יעל גם
שלה. המעצורים חסרות באמביציות
 עוד שהחלה לאלה, יעל בין התחרות
 המרץ את הגבירה רק נערות, היו כששתיהן

 גם היא המלחמה ולאחר האחרונה, זו של
 הזח העולם דפי מעל — בחברתה נקמה

 בכך אותה מאשימה כשהיא — )1585(
 ובעצם הגדוד, של המלכה להיות שניסתה

הסגנית. רק היתד,
 לחיים לשוב אלה התקשתה המלחמה לאחר
 עם להתראות המשיכה היא צנועים. אזרחים
 פחות להיזהר החלה המלחמה, מימי מפקדיה
 אותה, תפס כשבעלה בסוף׳ אך ופחות.

בהיר. ביום כרעם הדבר לה בא
 אותה וכששואלים בביתה. הסתגרה היא

 ״אנחנו חלוש: בקול אומרת היא יהיה, מה
ניפרדים.״ רק אנחנו מתגרשים. לא

 אומר, הוא ניגמר,״ ״זה אחרת: טוען הבעל
 הדברים כל את לה להחזיר מתכונן ״אני

 לירות מאות כמה לה לתת מאכסימום שלה,
 שמי. על רשום הכל למז׳לי, חדר. לשכירת

מספיק. יש הוכחות תהיינה. לא שבעיות כך
 רוצה אני כי מהר, להתגרש רוצה ״אני

 אני ושבע. שלושים בן מבוגר. אני להתחתן.
ילד.״ רוצה ואני נורמלי בית רוצה

 בכל מסביר: הוא קרה? ומה קרה זה איך
 מיסכנה. בחורה היא לדעתי המלחמה. אשמה

 אצלה. מחלה פשוט זה עליה. מרחם אני
 מבחינה זה את לנתח צריך הייתי אילו

 היא אדיפוס. תסביך לה יש אז פסיכולוגית,
אנשי־צבא. מעריצה

★ ★ ★ מספדים ודמ3 עכשיו
 באים ניגמר, שהכל לאחר כשיו, *ץ
}  ועוד עוד לו ומספרים חברים אליו /

 שנה בפניו נפרשת לאס־לאט סיפורים.
חיי־נשואיו. של וחצי

 דויד, שואל עכשיו?״ אלי באים הם ״למה
 מספרים פתאום הזמן? כל היו הם ״איפה

 קצין־מיבצעים על לנהגות, מורה איזה על לי
 מישהו. עוד על שרון, אריק של באוגדה

הסיפורים?״ כל את זה לפני לי סיפרו לא למה
 ולא בעלה שאומר מה את שומעת אלה
 על בלחש, בעקשנות, חוזרת רק עונה,

מתגרשים.״ לא ״אנחנו דבריה:
 לא שקרה. מה עם להשלים מוכנה לא היא

 העצמי הביטחון רק לא נפצעה, גאוותה רק
נהרסו. חייה כל פיתאום: נפגע שלה

 דיזנגופית נערה היתד, היא נשואיה לפני
 הפכה היא הנשואין לאחר אבל ומצליחה, יפה

 כוכבות בביתה מארחת היתד, היא גברת.
 שילטון, אנשי גבוהים, פקידים מחוץ־לארץ,

 בכבוד, אליה מתייחסים היו וכוכבים במאים
בהז אותה מכבדים שיף׳ הגברת לה קוראים

לביקו קוקטייל, לסעודות למסיבות, מנות
ידועה. מכובדת, היתד, היא בבית* רים

 מכוסה וזוהרת, אצילית ליידי היתה היא
נוצצים. ותכשיטים יקרים בגדים

פשו נערה בחזרה אלה הפכה — ופתאום
 הגבוהה החברה רבות. מני אחת סתם טה׳
 תצטרך והיא בעלה, ללא בה תרצה לא

 אלא וצנועה. פשוטה לאלמוניות לחזור
 הכי יפה, הכי להיות תמיד שרצתה שפירא,
להשלים. יכולה לא ידועה, הכי חכמה,

 אומר גברת,״ להיות השאנס את לה ״נתתי
 זד, עכשיו לי שנשאר מד, ״וכל בעלה,
עליה.״ רחמים
 בלבד, ,23 בת עדיין שהיא אלה אבל
 התוסס העצמי הביטחון תתאושש. בוודאי

עליה. תשמע עוד הארץ יחזור. עוד שלה

במדינה
)12 מענווד (המשך
 אותם: שאלתי הישראלית־ערבית. הבעייד.

ישר ממשלת של ממשיות הצעות הן אלד,
 רשמי? באופן בשמה מדברים אתם אל?
כזה. סימפוזיון רק היד. זה שלא. ענו

 למלך לנסוע מוכן אהיה אם אותי ״שאלו
 בחיוב, עניתי עבד־אל־נאצר. ולנשיא חוסיין
 שר־הפנים לי. ירשה שלי ששר־הפנים בתנאי

אשתי. זאת — שלי
עני ממשית, הצער, שום שאין ״כשראיתי

 למלך, להיכנס רק לנסוע? מד, בשביל תי:
 לי אומר אותו ולשמוע אדוני, שלום לו לומר
 ואחר־כך — אליך התגעגענו סוסה, יא סלאם

 נותן?״ זה מד, לשתוק?
 תנאים באיזה אכן. מאכא הזמנה

כמתווך? כוחו את לנסות מוכן היה
 תחלים ישראל שממשלת — כל ״קודם

 אז להציע. מוכנה היא ומד, רוצה, היא מה
 להזמינני כזה, מישהו או אבן׳ אבא היה יכול
 כאלה לי: אומר היה סודית. לשיחה אליו

 לא אם עבד־אל־נאצר. אצל גשש תנאינו.
שהת בכלל נכחיש — דבר שום מזה יצא

 לשלוח טעם יש אז רק כזאת. שיחה קיימה
ומתווכים. שליחים

 יכול זה אחר. עניין כבר זה — ״אזהרות
להעביר.״ אחד כל

תחבורה
המועמד

החדש
 פרטית. מכונית בעל הוא גיבשטיין חנניה

 כי גיסתו, אבי אחד יום לו הודיע כאשר
והסיי המכוניות במועדון כחבר אותו רשם
 את ושכח בנימוס לו הודה בישראל, רות

העניין.
 בחברותו, נזכר מראשון־לציון עורך־הדין

 במיקרה. רק לשנה, ל״י 20 בתשלום הכרוכה
 ),1494 הזח העולם (כולל בעתונים קרא הוא

 במועדון. רקוב משהו כי
 קל- היתר. ידיעות באותן המרכזית הדמות

מזכיר נחמיאם, רה
ה של הכללית תו

 בו שעשתה מועדון,
רו על העולה ככל
טו־ חילקה היא חה.

 ד כספים בות־הנאה,
 למקורביה מישרות

הירבתד. בנה), (כולל
 ובחו״ל בארץ לבלות

המועדון. על־חשבון
 על נמסר כאשר

חד בחירות עריכת
המו לנשיאות שות
 כי גם נאמר עדון,
 של אדישותם בגלל

 רק זה מסוג בבחירות משתתפים החברים
אנשים. כתריסר

לאסיפת־ד,בחירות. ללכת החלים גיבשטיין
יחידי. היה לא הוא ככוד. מחפש לא

 כמה הניעו במועדון הנעשה על הגילויים
שהת אסיפה, לאותה לבוא חברים מאות
אשתקד. באפריל קיימה

 כד, בצורה אבל התקיימו. אומנם הבחירות
ר כה וצעקות הסתייגויות ותוך מפוקפקת,

 רבתי. בשערורייה התפוצצה שהאסיפה בות,
 הבחירות את לראות החליט המועדון נשיא

ומבוטלות. בטלות
 הבחירות לעריכת המועדון התכונן השבוע

 גיב־ חנניה לנשיאות: החדש המועמד מחדש.

 הכריז הכבוד,״ את מחפש ״אינני שטיין.
וה החדות החומות העינים בעל ,34 חנניה,
 קריאה־למלחמה אתגר, ״זה המידלדל, שיער

 המועדון את לראות רוצה אני המנגנון. נגד
 שלו.״ החיוניים התפקידים את ממלא

 אלף 100ל־ ושירות הגנה מתן בעיקר:
 בארץ.* הפרטי הרכב בעלי

מופ יהיו שבעלי־המכוניות ייתכן ״לא
 או מם, עליהם להטיל הרוצה כל בידי קרים

 מעזרה ייהנו שלא ייתכן לא בעל־מוםך. כל
 או סכנה; או תקלה בשעת ויעילה מהירה

 הנסיעה.״ את להם שינעים אדיב משירות
 היתר, בגלגליו המקל בגלגלים. מקל

למסור אפילו התנגדה היא נחמיאס. קלרה

גיבשטיין

המ לאוצר בשנח, שנה סדי המזרימים, *
 מיליון 49 מדלק, ל״י מיליון 200 דינה

 רכב של ממס־קנייה מיליון 40 מרשיונות,
בטמון. מבול מיליון 12ו־ חדש,

1690 הזה העולם

 1.199 £16מ1ז0מ10 ״סאנא״ טלביזיה מכשיר מיתרונות
 תמונה ויסות * ס״מ65 ענק פנורמה מסן *

 עוצמת * ביותר משוכלל טיונר * אלקטרוני
 לפיקוד אפשרות * ממרחקים קליטה

אחרים. שיכלולים לעשרות בנוסף ממרחק,
ת והטלביזיה הרדיו חנויות בכל להשיג ו ר ח ב ו מ ה

ה ש ו ר ה ד ר י ד
ערביים צעירים לשני

בתל־אביב. ולומדים העובדים

 אל או אחמד, אל 413885 לטלפון אחרי־הצהרים להתקשר
תל־אביב. ,28027 ד. ת.
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