
כ־ גבת לקיבוץ טיטי שהגיעה ך!
לה יוסלזון משפחת על הוטל מתנדבת, ^
זו מתנדב כל שלה. המשפחה־המאמצת יות
 לו שתהיה כדי כזאת, למשפחה־מאמצת כה

 היא יוסלזון משפחת בקיבוץ. תחושת־בית
מש רוברט שבנה, מצ׳ילי, עולה משפחה

בצה״ל. רת
 ל־ הביתה רוברט הגיע אחד שישי ביום

 טיטי, את לו שהכירו ומובן חופשת־שבת,
 הציגה יחוסה, את גילתה לא שהיא אלא
ה פני על הנודדת כבת־בלי־בית עצמה את

עולם.
 לחבריו, רוברט סיפר עין,״ עליה ״שמתי
 רצתה היא במשק. לחדרי אותה ״והזמנתי

 רדיו, לא היו לא בחדרי אבל אוזירה קצת
 הלכתי נרות. ולא חריפים משקאות לא

 המצרכים את להביא כדי משפחתי לחדר
 כשחזרתי נחמד. ערב לעריכת הדרושים

 הספיקה כבר טיטי חיי. שוק את קיבלתי
 כנסיכה ממש בה ושכבה המיטה את לסדר

אמיתית.
 אבל להגיב. כיצד ידעתי לא רגע ״באותו

 התחלתי מתנדבות עם נסיון לי שיש כיוון
 את אלי שלחה היא באנגלית. עימד, לשוחח

אליה. אותי ומשכה זרועותיה
 לתל־ איתה נסעתי בבוקר ראשון ״ביום

הס כאב־שיניים. לה שיש טענה היא אביב.
לא היא אך בתל־אביב היום כל תובבנו

דיזנגוף נוחוב
כפי אונזברטו, לשעבר, איטליה

 דה־ ביאטריצ׳ה מאריה הנסיכה
 מלך של הצעירה בתו דאבויה,

של מבתי־הקפה באחד שצולמה

 כמתנדבת בישראל הקיץ שהתה הנסיכה בתל־אביב. דיזנגוף רחוב
 מצ׳ילי העולים משפחת בן עם קצר רומן ניהלה שם גבת, בקיבוץ
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מוכ היתר, בעיתונים שפורסמה התמונה
תחתיה שהתנוססה הכותרת אבל לו. רת

 של תמונתה זו היתר, דמיונית. לו נראתה
 (״טי- מריה־ביאטריצ׳ה האיטלקית הנסיכה

 מלך של בבנותיו הצעירה דה־דאבויה, טי״)
אומברטו. לשעבר, איטליה

ד ★ ★ * ת ״וזיתהדי
'אצלי-'

;במיטה
 בת״א דיזנגוף ברחוב צולמה תמונה ך*

כמת בישראל הקיץ שהתה שטיטי בעת ) (
 שטיטי סיפרו העיתונים גבת. בקיבוץ נדבת

 משפחת־המלוכה של הכיבשו׳,־השחורה היא
מרו מורת־רוח לאביה גרמה היא האיטלקית.

 בלוחם־שוו־ כשהתאהבה פעמים, מיספר בה
 כשנתפסה להתאבד, כשניסתה ספרדי, רים

 עם רומן כשניר,לה או באורגיה מסוממת
 ארנה, מאוריציו האיטלקי שחקן־הקולנוע

 היא לבסוף בשוק. מוכרת־דגים היא שאמו
הו הקיץ, כשנעלמה משפחתה את הדאיגה

 וסיפרה חודשים מיספר כעבור שוב פיעה
 בקיבוץ כמתנדבת באינקוגניטו שהתה כי

בישראל. גבת
בהת יוסלזון רוברט קרא היא!״ ״זאת
 היא היא! מי יודע אני ״עכשיו פעלות,

במיטה!״ אצלי היתה
תחי סברו בדרום, איישם למחנה, חבריו

 מה גדלות. בשיגעון נתקף רוברט כי לה
 אמיתית איטלקית נסיכה תחלוק פיתאום

הס אולם בצד,״ל? טוראי עם יצועה את
 זה חלק על מתעתע. אינו יוסלזון כי תבר
 הנסיכה פסחה בישראל הרפתקאותיה של

 מארץ־הקודש החוויות בסידרת מה, משום
האיטלקית. בעיתונות שפירסמה
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ש לה אמרתי לבסוף לרופא. להיכנס רצתה

 הודיעה היא לבאר־שבע. לנסוע מוכרח אני
 אחר־ לעיר הגענו אלי. מצטרפת שהיא לי

ואי שלי למחנה משם נסעתי אני הצהריים.
במלון. חדר לה שכרה ביאטריץ לו

 ארוחת־ערב אכלנו שוב. נפגשנו ״בלילה
 בדיסקוטק לבלות והלכנו מורים במיסעדת

 אותי הזמינה היא הריקודים אחרי מאנדי.
 עשינו לחדרה. אותי והגניבה למלון אליה
 ממנה. נפרדתי ולמחרת הלילה כל אהבה
ממנה. שמעתי ולא אותה ראיתי לא יותר

 וגיליתי בעיתונים תמונותיה את שראיתי עד
איטליה.״ מלך בת היא כי

להי יכול יוסלזוך רוברט אין ״תשמעו,״
 אבל בחיים! לקרות יכול דבר ״כל רגע׳

היי לא זאת — מאהבת נסיכה לי שתהיה
מאמין!״ תי

איטליה אתנתמלו

מצא אחד שלילה
מאהבת שהיא


