
עוברי□ אבי
מ ישר כלקוחה נראתה סצינה ך*

 ואולי — סיסי של האחרון סירטה 1 (
 והמשולהב, הצעיר האביר הראשון: אף

 אינקוגניטו הגיע העולם, ברחבי המפורסם
 המכס, הליכי את במהירות עבר במטוס,

לזרו ישר — הגדולה לעיר במונית וזינק
הממתינה. אהובתו של עותיה

ממתי כל־כד היתר. לא אהובתו כלומר,
יו שאבירה ידעה לא פשוט היא — נה

 בכל היו זרועותיי, אולם יום. באותו פיע
 השמיים מתוך לפתע כשנפל פתוחות, זאת

הכחולים.
 הוא אם ידעה לא היא האמת, למען

 משום יום. באותו רק לא — כלל יופיע
שלמה. כה ההפתעה היתד, כך

 חש האבא
ה לעזרת טינ הק

הת ללב הנוגעת שהסצינה לא *ץ
! בפועל. ממש, במציאות, רחשה א

 האחרון, השלישי ביום התרחשה היא
 הגיע עופרים אבי המפורסם הזמר כאשר

נח עליו, יידע שאיש בלי ללוד. בהשקט
 אל עופרים אסתר של לשעבר בעלה פז

ארו בשורה האחרונה — החדשה אהובתו
 — מפורסמות יפהפייות של ונוצצת כה

 אירים דאשתקד, מלכת־המים היא הלוא
 כנפיו, מתחת אותה אסף הוא דוידסקו.

 פלדה במלון לחדרו היישר איתר, דהר
 שם איתה נכנם שפת־הים, שעל המפואר
למצור.

 אביה לאוזני בך על השמועה כשהגיעה
 שהמצור המידע בתוספת — הבתולה של

מסתכ מהיכן תלוי עלול, או — עשוי
 יום- אחרי עד לפחות להימשך — לים

 זינק — מזר, למעלה לא אם הכיפורים,
לעז הנצורה הקטינה של הנרגש האב
פה. הולד מה לדעת תבע רתה,

מ חולמני מבט באביה תקעה הנצורה
 פשוט שהיא לו הסבירה המהפנטות, עיניה
אהבת־חייה. את גילתה
 עד האב, הזדעק אני,״ או הוא ״או

שפוכה. בחימר, דוידסקו, רך־הדין
 בת־זקו־ של מעיניה נוסף חולמני מבט

 אומר. בלא התשובה את לאב הסביר ניו
 אח השאיר המצור, מתחום נסוג הוא

זה. וכל אהבת־חייד, בידי קטנתו

איבד
ת הראש א

 לא הזוג, בני של התנהגותם פי ךי
את איש מצאו שהם בכך ספק היה /
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הזמו של האחרונה תוידיד - רו־דסקו איריס

 רומן
חדש
שסרס סוני

 אבי של ביקורו התנהל בתחילה,
והס תל־אביב חתיכות התוכנית. לפי

 והתנועה וסבלני, ארוך בתור ניצבו ביבה
 דמתה גרנד־ביץ, במלון אבי, של בחדרו

 כשחתי־ ו/ יום בצהרי לתחנד,־המרכזית
 וכן הלאה וכן נכנסת, חתיכה יוצאת, כה

הלאה.
הכ כאילו ההמולה, פסקה לפתע, ואז,

שביתה. על אגד ריז
במהי גילו הנזעמות העיר יפהפיות

 את גילה עופרים אבי הסיבה: את רות
דוידסקו. אירים

אי של לזכותה כבר רשומה ,17 בגיל
וגדו טובים גברים של ארוכה שורה רים
שחטפו לאחר ראשם את שאיבדו לים,

 בחברת בישראל, האחרון ביקורו בעת עופרים אביוהאיויס העובד
 המודרנית תיסרוקתה שאפילו דוידסקו, אירים

אביה. עס לעימות גרם השניים בין הרומן יופייה. על להאפיל מצליחה אינה המזעזעת

חדשה. להודעה עד לפחות אהבת־חייו.
 לא אוניברסאליים קני־מידה שלפי אבי,
 גדול — 36 — ביותר לישיש נחשב

ה אולם שניים. כפול מאירים בשנתיים
בו ומתמיד מאז היתד, 17דד בת יפהפייה

 הכרונולוגי, מגילה בהרבה ומפותחת גרת
 לרשותו אשר בגרמניה, המתגורר והזמר

 את איבד — היבשת יפהפיות כל עומדות
 במבט הצעירה הישראלית לטובת ראשו

ראשון.

תהלוכת
ת החתיכו

ט ך* ס  כחודשיים, לפני התרחש הראשון מ
 לראשונה — לישראל הגיע אבי כאשר \ 1

 להופעות, בן־זוגו בלוויית — שנתיים מזה
 ישהו שהם היתד, התוכנית וינטר. טומי

לסי יציאתם לפני בלבד, שבועיים בארץ
ה את ינצלו ברחבי־העולם, הופעות בוב

 חוכניתם לפירסום וכן לחופשה. שבועיים
החדש. ותקליטם החדשה
אירים. בלי נעשתה התוכנית שכל אלא

 ל־׳ נוסף עתה המפורסמות. מעיניה מבט
עופרים• גם רשימה

טלפוגיס
ם בהולי

 מבלה החל מהחתיכות, התנזר כי
ת א ה חופשת אירים. עם שעותיו כל <!

 כשטלפונים ליום, מיום התארכה שבועיים
 אח מעכב מה לדעת תובעים מחדל בהולים

 הפכו השבועיים שלו. מלוח־הזמנים אבי
להיפרד. אבי נאלץ שלבסוף עד לחודש׳
 כשאיריס בלוד, נשפכו דמעות הרבה
בשר אחת לעוד תהפוך שהיא חוששת

 מבטיח ואבי הזמר, של היפהפיות שרת
 את מה רציני׳ זה שהפעם היא, שלא לה

יודעת.
 מסע־הו־ לאחר ידעה. לא היא ואכן,

החד בתוכניתם בגרמניה, מוצלח פעות
 משר שעבר בשבוע אבי התחמק — שה,
 קפץ דבר לומר ובבלי ציוותו, וכל תפו
המאושרת. אירים אל שוב

יודעים. אתם מה

■■1 השגרירה ע□ רומן ■■
)23 מעמוד (המשך

 כדי עד הדברים הידרדרו לדבריה,
המישפחה. את מלפרנס חדל שבעלה כך

בעל
לא פרנטה

 ד קמה — נפש עד מים הגיעו אשר ף*
 ש* תביעודמזונות, בעלה נגד הגישה ^

ה אירועי מאשר פחות לא פיקאנטית היתה
 זנח לא שבעלה בעובדה בהתחשב פרשה,

 הוא התגרש. ולא והילדות, חבית את
 שחדל זח מלבד — דבר לכל כבעל נשאר
לדבריה. לפרנסה, כסף מספיק לתת

 לבית-המישפט, שלד, הראשונה בתביעה
 ה־ במישרד עובדת ״אני בלה: טענה

 לחודש. ל״י 600 היא והכנסתי הבריאות,
 לחודש, ל״י 1200 של להוצאות זקוקה אני

ל ל״י 150מ־ יותר לשלם מסרב ובעלי
חודש.

 ״במשך :הראל יוסף טען בתשובתו,
 היו ולא נפרדנו לא נישואינו שנות כל

 איזו להתדיינות שהביאו חיכוכים בינינו
 משיתוק־ילדים. כתוצאה נכה הנני שהיא.

ה במישרד ממשלתי כפקיד עובד אני
 הוצאות כולל נטו, משכורתי חקלאות,

 לחודש. ל״י 1,100כ־ היא מכונית, אחזקת
ח את עזבתי לא ומעולם בבית, גר אני

ש האמצעים בכל השתמשתי תמיד בית.
המישפחה. לכלכלת לרשותי היו

הצ כל הנוכחית לבקשה אין ״לדעתי
 למחייתנו להוציא באפשרותי אין דקה.
 ל״י 950כ־ של הסכום מעל נוסף סכום

חודש.״ מדי מוציא שהנני
 הצדדים שני אז הודיעו הדיונים בתום

ההלי אח מפסיקים שהם לבית־המישפט
 לסגור כן אם הורה השופט ביניהם, כים
התיק. את

 לבית־ בלה פנתה שוב שעבר בחודש אך
 אברהם עורך־הדין באמצעות המישפט,

 ל״י אלף בסו מזונות ביקשה קיבקוביץ,
לחודש.

 חיו ״לא
קשדיס" שוס

 העובד הנתבע, שעבר כשכוע גיב **
 במישרד־ המשק ענייני על כאחראי | (

 התביעה על דבר יודע ״אינני החקלאות:
 לי שהיו נכון לא זה אשתי. של החדשה
הרליץ.״ אסתר בת־דודתי, עם יחסים
 של לטענה כן, אם הסיבה, ומה
ז״ אשתך

 לא שהיא מפני כך טוענת ״אשתי
נורמלית."

ב והח״כית לשעבר השגרירה הגיבה
עתיד:

 בעניין המדובר להגיב. יכולה ״אינני
 ל- פנתה שבלה מצטערת אני מישפחתי.

 משבר כעת עוברת היא ביודהמישפט.
נפשי.

 בן- עם עסקים שעשיתי נכון זה ״אין
כסף. לי שאין משום פשוט — דודי

 בן־ עם קשרים לי שהיו נכון זה ״אץ
בדנמרק.״ אצלי כשביקר דודי

ז״ לארץ שחזרת ״ואחרי
 עוברת שבלה אמרתי כבר לא. ״גם
 במשברים מתמצאת לא אני נפשי. משבר
בדיפלומטיה.״ מבינה אני כאלה.

 השני המישפטי הפרק התחיל אלה, בימים
 שהשופט־ לאחר המישפחתית. הדרמה של

 לדברי אז האזין צ׳רגובילסקי מקם המחוז
 ה- של מעורבותה על גם שמע הצדדים,
 מתן דחיית על החליט — בפרשה אח״מית

לשבוע. פסק-הדין
 שהוא הראל יוסף אז החליט זה, בשבוע

 הוא פסק־הדץ: את לשמוע שלא מעדיף
 לחודש ל״י 450 לאשתו להוסיף הסכים

התביעה. את ביטלה ובלה —
 הגיע לא המאבק של המישפטי הצד אך

לסיומו.
 לבית־המיש- בלה פנתה שעבר בחודש

 דרשה בעלה, נגד חדשה בתביעה פט
המזונות. סכום את להגדיל

1853 הזה העולם


