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 ׳,שישי, יום של לטיסה שמלות־ערב | |
 לחבריו־ רביב טוביה מהנדס־הטיס בישר

 ביום לצאת שעמד אל־על במטוס לצוות,
 ״טסים ליוהנסבורג. מלוד האחרון השישי

להתחתן.״
אר הדיילות חליפות, הביאו הצוות אנשי

 לא שהם אלא במזוודותיהן. ערב שמלות זו
ב לא לפחות אלה. בבגדים להשתמש זכו

הזדמנות. אותה
 בביזיון הסתיימה הטיסה־להתחתן שכן

 של נישואיו כמשמעו: פשוטו בינלאומי,
מ לבת־העשירים רביב טוביה אל־על איש

 ברעש התפוצצו יופר״ מולין יוהנסבורג,
 לא־סימ- מאוד צלילים אחריו שהותיר אדיר,

 בשמה הקשור בכל העולם, ברחבי פטיים,
וצעיריה. ישראל של

 הבלה ביותר הבוטה בצורה זאת ביטאה
 ביוהנסבורג: בבית־המשפט בעדותה הזנוחה,

 שהישראלים שונות בהזדמנויות ״שמעתי
 אבל מתחתנים. שהם לפני כסף דורשים
 טוביה.״ על זאת האמנתי לא מעולם
 צעירים אבירים של הזו, התדמית ואת

 לזכות כדי גבריותם את המנצלים מישראל
למ יהיה קשה — בממון טובלות בכלות

טל וצופי עיתונים קוראי של ממוחם חות
רבים. ימים עוד העולם ברחבי וויזיה

 כסף או
חתונה או

כמעט־ באותה שם, קרה כדיוק ה
בדרום־אפריקה? רומנטית כל־כך חתונה 1̂

ת השבוע סיפר שלו גירסתו את  של אבי
יופה: הרולד הכלה,

 בתי של כשארוסה בערב, השישי ביום
ב נפגשנו הוריו, עם יחד מישראל הגיע
נפ שהאורחים לאחר יותר, מאוחר ביתי.

 ממני דרש לבדנו, ונשארנו מעלינו רדו
 אמר הוא ראנד.״ אלף עשרים פתאום רביב
 שהוא לפני — מייד הכסף את רוצה שהוא
לישראל. בתי עם חוזר
 תביעתו. את למלא אפשרות לי היתד, לא

 סכום לשלם מסוגל שאינני לו כשהשבתי
 אז לא, ״אם אמר: קצר, כה בזמן כזה
חתונה.״ אין

 לא ומאז ואותו, הדירה, את עזבתי
יותר. אותו ראיתי

 עכשיו עשר
בתשלומים עשר

 הוריו. עם נפגשתי בכוקר מחרת 1■
 ואביו רביב, של דרישתו על דיברנו /

אל בעשרת להסתפק מוכן שהוא לי אמר
 לחכות. יכול השני והחצי כרגע, ראנד, פים

 אלפים שהעשרת לי הבהיר הוא גם אולם
 בצהרים. אחת עד משולמים להיות חייבים
 אין — זה בלי החתונה. לפני דהיינו,
הזה. הנורא המשפט על חזר הוא חתונה,

 לוא להענות. יכולתי לא הזו לתביעה גם
 הכסף, עם קצת לחכות מסכימים היו רק

 הם אבל משהו. להם לתת מצליח הייתי
 מייד חזרו רביב של הוריו הסכימו. לא

 שהשקעתי לאחר בוטלה, והחתונה לישראל,
ראנד. מאלפיים יותר בהכנתה

ל״י. אלף מאה *

 עליו נפל השחקים, כלת של אביה לדברי
 לא ״מעולם משמיים. כהפתעה העניין כל

עש של נדוניה שום על כן, לפני דובר,
 מסוגל אינני כך׳ משום ראנד. אלף רים

 שהציגו האולטימטום פשר את בכלל להבין
החתונה.״ לביטול הסיבה ואת לי,

 מבקש היה רביב לוא עושה היית ״מה
 בבית- הכלה אבי נשאל ראנד?״ אלפיים רק

 נגד הפיצויים תביעת את הגיש שם המשפט,
הישראלי. החתן

 יו־ השיב אלף,״ עשרים לא זה ״אלפיים
 עוד להוציא מסוגל הייתי ״אלפיים פה•
 להבין, לי נתן בתי של ארוסה שהוא. איך

 כדי לו זקוק שהוא הכסף, את כשביקש
 לו, שיש מיגרש 'על בישראל בית להקים

 מדי קטנה עתה גר הוא שבה הדירה כי
נשוי.״ זוג בשביל

מכה£
אכזרית

 מולין היופה־של־כלה, שד יפורה ך*
 גם אביה. של לסיפורו הקביל יופר., ^
 שום אהובה הזכיר לא שמעולם טענה היא

הנישו על דובר כאשר ל״י, אלף עשרים
 ביום מחריד מעמד לאותו עד — אים

 מה ״זמן סיפרה, ״אדרבא,״ בערב. השישי
 שוחחנו כאשר אמי, לי אמרה כן לפני

 תיתן לא שהיא המתוכננת, החתונה על
שתש לפני ביד, אחד שחוק ראנד לארוסי

 אל מיהרתי יפה. עלו שנישואינו תכנע
 על לו וסיפרתי בניו־יורק, אז שהיה טוביה,

 ,נסתדר לי. ענה הוא משנה,׳ זה ,מה כך.
 אוהב שאני העיקר קטנה. בדירה בהתחלה

 איננו שהכסף לי ואמר חזר הוא אותך.׳
בעייה.״
 באה וסיפרה, מולין המשיכה כך, משום

 כל אכזרית כמכה אהובה של תביעתו לה
 האולטי־ את כששמעה התמוטטה היא כך.

איכ שלא לי אמר הוא ״אבל שלו. מאטום
הש איזה אותו מעניין לא ממני, לו פת

לי.״ יגרום זה פלה

 רומן
בשחקים

 עגום — בינתיים — סיום זה יה
זעי ברומנים כמו שהחל לרומן מאוד | (

 בעיתוני בכותרות־ענק לכיסוי וזכה רים׳
 את מעריצים שם (משמאל), דרום־אפריקה

 בת- בין כזה ורומן הגיבורים, הישראלים
 נחשב ישראלי טייס לבין מקומית עשירים
שובר,־לבבות. לסיפור

 )20( יופר, כשמולין התחיל האהבה סיפור
 ג׳יין בשדה־התעופה אל־על למטוס עלתה

 בישראל. לבקר כדי בדרום־אפריקה, סמאטם
 טוביה הטייס מהנדס גם טם מטוס באותו
 הבלורית. ושחור הקומה גבה ),34( רביב

ה את עזב כשטוביה שיחה. קשרו השניים
מס את ממולי קיבל הוא בניירובי, מטוס

 צילצל הוא בתל־אביב. שלה הטלפון פר
ארצה. כשהגיע מייד לשם

 יצא מכן לאחר בארץ, יחד בילו השניים
מ אליה צילצל הוא לטיסה. שוב טוביה

 מולין לו. להינשא ממנה ביקש ניירובי,
הסכימה.

בהכ התחילו ובתל־אביב בדרום־אפריקה
ל התכוננו טוביה הורי לנישואים. נות

 הכינו הכלה הורי זמן באותו נסיעה,
ו מפואר, במלון איש 250ל־ קבלת־פנים

בבית־הכנסת. הולם טקס
 בלוויית למטוס, והוריו טוביה כשעלו

 כי טוביה של אמו ביקשה משפחה, ידיד
 כדי החופה, בזמן מדי־שרד ילבש הצוות
מדינת־ישראל. את בכבוד לייצג

טוביה
החולב?

 לאחר מייד ההתפוצצות. אירעה *אז
 שאביה לאחר רביב, טוביה נעצר מכן, |

 הפרת על תביעה נגדו הגיש מולין של
 15( ראנד 3000 סך על נישואין הבטחת

 אל־על, בערבות שוחרר טוביה ל״י). אלף
ראנד. 4000 עבורו שהפקידה

 האמנם טוביה? הוא טיפוס מין איזה
לטעות? קורבן או — החולב טוביה הוא

 אחת אומרת וסימפטי,״ נחמד בחור ״הוא
בהתנה יוצא־דופן בחור ״הוא ממכרותיה

 יחד אבל אגרסיבי, מחשבתו. ובדרך גותו
 אחר. ידיד טוען בחברה,׳׳ מקובל זאת עם

 דמות הינו הצעיר שהמהנדס נראה ואכן,
המציי רבים לעומת ורבת־צדדים. מורכבת

 אחרים ישנם חיוביים, בקווים אותו רים
 דבר בפרשה לראות מוכנים אותו, הקוטלים
אופייני.

 צעירה עם שנה 12 לפני התחתן טוביה
 אחרי ומייד בחולון, השתקע תל-אביבית,

 החזיקו לא הנישואין בן. להם נולד זה
 יחידה שנה אחרי התגרשו והשניים מעמד

 לא אשתי וגם טוביה גם נישואין. של
שנית. מאז נישאו

 ״לילד מאוד: מסור כאב נתגלה טוביה
 שכנה. מספרת דבר,״ שום חסר לא שלו

 כל לו ומקדיש אותו, אוהב מאוד ״טוביה
מהמטוס, יורד רק כשהוא מייד פנוי. רגע

0131■ חניה
 לעביר התחיל אחר־כך אבל איתן. קשריו

בחברה. להתערות חזר והוא לו,

 בישראל
כושים אין

בי פקידה בתור עבדה יופה ולין
יותר ביוהנסבורג. עורכי־דין משרד

 בשביל מאשר הזמן את להעביר בשביל
מאביה. בשפע לה היה כסף שכן כסף,

דיילי — אחת חולשה היתד, למולין
 ורק אך כמעט לצאת נהגה היא אל־על.

ו־ שיער שחורת קומה, נמוכת בחברתם.
 יפה־ כ״לא ידידים אותה מגדירים מנומשת,

 הצבר טוביה, נחמדה." בהחלט אבל פיה,
השי איש — מטר 1.95 — הקומה גבה
 התגשמות היה — ומלא־החיים הערני חה
החלומות. כל

070*11 9 0 6 8  1-0111(11166 111 1116 01011(18

הארץ״ על מתרסק פענניס ״הרומאן

1 )1 1 £ 0
ר£11 ]1 ^1י

1^ 1 1418*0001( ־_______________ 8( 184*0 ; ^__________- ־

תביעה״ אחרי נעצר ״הארוס־לשעבר

* 1 _ _  ?111116-11-0111(11166 ^1 ^1 6 1 - 

16118 0 /  1120 000 (10101-1)  (16111(111(1
1־6018 1116 )0110*101; "1118 001 * 01108 111*1 18 )1000 1116 .

ל״י״ 100.000 של לנדוניה דרישה על מספר השחקים כלת ״אבי
המזו מלבד הילד. את ולוקח ניגש הוא
 לו מביא הוא כמובן, משלם, שהוא נות
 לא אני טוב. ומכל בגדים צעצועים, גם

החתו את ביטל כמוהו שבן־אדם מאמינה
כסף. בצע בגלל נה

אהבה
ומשבר

 ב־ כמהנדס־טייס למעמדו הגיע וביה 6*
כ עבד ארוכות שנים הקשה. דרך
 מהנדסי־ קורס שהשלים עד באל־על מכונאי

טייס.
 אריקה בשם דיילת הכיר תקופה באותה
 גיז־ ובעלת שחורת־שיער, צעירה הלסברג,

 יחי לגור עברו התאהבו, הם נהדרת. רה
 הידלס־ ברחוב טוביה, של הוריו בדירת
בתל־אביב. היימר

 זה זמן בפרק יחד. הזוג גר שנים חמש
 מכרו בבלי, שיכון מול דירה קנו הם

 מוכן היה הכל אחרת. לקנות ועמדו אותה
 אריקה התאהבה שלפתע עד — לחופה
מטוביה. נפרדה באחר,

 אותו שינה אריקה עם הזה ״המשבר
 נעשה הוא ממכריו. אחד מספר מאוד,״
 יחסו גם ארוכה. תקופה ומדוכא מסוגר
כ וציני מריר הפך הוא השתנה. לנשים

דיילות'"ר וביחוד רבים, ידידים לעומת
 של לגירסה מאמינות הן כי הטוענות בות,
 שביטול אחרים מאמינים מולין, של אביה

 כספית. מסיבה כלל היה לא החתונה
 רמ״ח בכל וצבר פאטריוט הוא ״טוביה
 סברה מאלו אחד השבוע הביע אבריו,״

ש ממנו דרש הבחורה של ״אביה שונה.
ו ביוהנסבורג, וישתקע אל־על את יעזוב

 אבל עסק. שם להקים גם לו הציע כנראה
 ב־ לחיות שיכול טיפוס לא הוא טוביה

 ולזאת ארצה, לחזור דרש הוא חוץ־לארץ.
 כך ומשום מוכנה, הכלה משפחת היתד, לא
 לו להעביר מוכנה היתד, לא הכסף את גם

 שניים של דירה מזמן לא קנה טוביה לארץ.
 בבלי בשיכון בן־סירא ברחוב חדרים וחצי

מש של לחובות נכנס הוא בתל־אביב.
 היה לא הוא באל־על וממשכורתו כנתה,
 שהיא ברמה מולין את להחזיק מסוגל
 משרתים יש שם בדרום־אפריקה, לה רגילה

הבית. עבודות כל את שעושים כושיים
 שהם הסכימו לא שההורים מאחר ״אז

 להתחתן מוכן היה לא הוא בארץ, יחיו
איתה.״

 להשיג, היה ניתן לא עצמו, טוביה את
ב היה הוא ההתפוצצות. שלאחר בשבוע
 הכריזה הרחוקה, ביוהנסבורג אולם טיסות.
לא־קנוייה: הלא־מכורה, הכלה

אותו!״ אוהבת עדיין ״אני
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