
 בבית־המשפט, להופיע נאלץ קשת ששי
 על־ידי שהואשם לאחר אחיה עם יחד

 של קטן צ׳ק באי־כיבוד רונית של אביה
 קוסובסקי, יאיר ואחיה ששי ל״י. אלף 25

 הצ׳ק, תמורת את לאבא שילמו כי טענו
הח ולא בידיו הצ׳ק את השאיר זה אך
 עד נוכה היה גם האח, לדברי אותה זיר

הכלב. :במקום
 ל- מכון בעל שלובסקי, שלמה האבא,

 באמצעות לעומתם, טען בדק־מכוניות,
ל״י. אלפים 5 רק שקיבל אדר, חיים עו״ד

ת לפני בנו — הי
נסיגה *

 פעם אף ״אני האבא: השבוע יפר
 ששי. עם תתחתן שרונית רציתי לא

יותר לפני ביחד, לצאת התחילו שהם
ס
מאז

 כרגע מתכוון לא ״אני הפרת־נישואין:
 אביה סיפר כזה״ תביעה ששי נגד להגיש

 את צריך אני מה ״בשביל רונית. של
 כסף, ממנו להוציא מחפש לא אני זה?
 להעניש רוצה לא אני אותו. להעניש ולא

 חושב אני אשתה עם מאושר שיהיה אותה
 באה היא לשנייה. אחד מתאימים שהם

 בסרט, איתר, שיחק הוא שלה מהסביבה
לעשות? אפשר מה התאהבה והם

 שוכח לא אני שקרה, מה ״למרות
ממו תקופה חברים היו ורונית שששי
טי לששה שלי ההתנגדות למרות שכת.
 לאכול, לו נתתי בן. כמו תמיד בו פלתי

בה״ טיפלנו חולה, וכשהיה להתלבש,
 — לדבריו לה שמגיע הכסף על אולם

 מתכוון שהפסידה הארוסה של אביה אין
 ששי, של אחיו בגלל הכל ״זה להפסיד.

פיננסי, גאון ״הוא האב. אומר יאיר,״

ב נורית, הסרט גיבורת הטרייה, ואשתו קשת ששיהנרולות ליל
טקס־ לאחר פאן־אמריקן, במלון בחדרם הכלולות ליל

 על־לדי רק הועב העליצות ומלא המפואר הטקס הלילה. כל שנמשך המפואר הנישואין
הכספי. והסיכסוך הקודמת, מארוסתו הקשה הפרידה על־ידי שנוצרה ברקע, העננה

ה ד אן יווה כ אדי
מיוחדות. בדרכים הולך אבל

 למכור פעם נאלץ שששי זוכר ״אני
 אחיו את להציל כדי שלו, הדירה את

 הקשיים כל למרות אבל כספיים. מקשיים
 למכון אחד יום יאיר לי הביא האלה,

 25 היה שמחירה ב.מ.ו. מכונית לבדיקה
 — לאשתו אותה לקנות רצה הוא ל״י. אלף

מכונית. יש כבר עצמו שלו לאחר
 לי סיפר הוא הכסף? לו היה ״מאיפה

 ל, בתוכנית מגרש במתנה לו נתן שדוד
ל״י. אלף 150 ששוויו

מצאו־ לא יאיר של הכספיים ״העסקים
בעניי מתמצא לא בכלל ששי בעיני. הן

 שהוא יאיר, עושה הכל הכספיים. נים
שלו. מנהל־העסקים

ששי, על יאיר של ההשפעה ״לולא
 מגיעה היתד, לא הצ׳ק של הפרשה כל

לבית־המשפט.
 להגיש נאלצתי שכבר אחרי עכשיו, ״גם

 בבית־המש־ שגמרנו כמעט התביעה, את
התנגד. יאיר האחרון, ברגע אך פט.

הקרב.״ את נמשיך — כך ״אם

 בוגרת אז היתה רונית שנים. משלוש
 מצא־חן לא ששי של החיים קו שמינית.

 לפני 11ב־ אלינו בא היה הוא בעיני.
 היתד, כשרונית ארבע, עד וישן הצהרים,

. הביתה.״ חוזרת
של החדש לחבר התנגדותו למרות

 לגרום לדבריו, האב, רצה לא בתו,
״אמר החברות. על וטו הטיל לא למשבר,

ש חתונה. על לדבר שמוקדם דק לה תי
 מחזיק היה ששי הצבא. את קודם תגמור
להכיר לה נתן ולא מאוד, קרוב אותה

אחרים. בהורים
קו שיקנו קבענו השתחררה, ״כשרונית

 היתד, הדירה יתחתנו. כך אחר דירה, דם
בש שילמתי השנה. גמורה להיות צריכה
הראשון. התשלום את בילם

 חתונה. תהיה שלא ציפיתי זאת, ״למרות
 תמכה היא שלי. בדעה היתה לא אשתי

רונית.״ רצתה שכך בגלל בששי,
 זד״״ עם להשלים מאוד קשה לי ״היה

 שנים, וחצי שלוש ״אחרי רונית. מתערבת
 נגמר. הכל — ימים כמה תוך כך, פתאום
 ואז לרבנות, התאריך את כבר קבענו

 שהוא לי גילה ובסוף לדחות, התחיל הוא
 באחרת. שהתאהב איתי, להתחתן יכול לא

הקשר. את ניתקתי ימים, שלושה אחרי
 יש המשבר. את כבר עברתי ״עכשיו,

לכל סטודנטית אני שלי. העולם את לי
 תל־אביב. באוניברסיטת שנייה, שנה כלה,

 בסופשבוע לבלות יותר, לצאת התחלתי
וחברות. חברים עם

 היה ששי בכלל. יוצא הייתי לא ״קודם,
בבית. פה אותי מחזיק

 היחסים. את כשגיתקנו הרבה, ״סבלתי
עבר.״ הכל עכשיו, אבל מאוד. רזיתי

 מעוניין ״אינני
תו״ להעניש או
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