ונכין ,והשחורה בעטה בבלונדית רע׳]׳ השוטר
מזו ■של אילנה ,לעבר יריבתה .אולם אילנה
מיהרה לקפוץ לאחור בזריזות ,ומלכה
עשתה סיבוב באוויר ונפלה על השוטר.
באותו רגע החליט איש־החוק כי אינו
מוכן לקחת על עצמו אחריות לשלמותן
של שתיים מהחתיכות הרציניות ביותר
של תל-אביב ובמקום להזמין תעבורת,
הורה לשתיהן להצטרף אליו בדה־ ל
תחנת המישטרה ,שאינה החוקה משם.

,

נון רוזנשטיין )ליד אשתו הזוהרת מלכה( ,היה
,הבעיטות המשעשע ,המברר עתה את החברה
;אביבית אחרת ,אילנה יצחקוב ,האשימה אותה ני
יזוהמים ,וזכתה בבעיטה מרגלה לעיני השוטר.

יש או אין
משולש!

ך* סצינה שאירעה בסלון־התיסרוקות
ן ן פט ,היתה רק סיומה של פרשה ארו
כה בנוסח המשולש הניצחי .״מלכה רו
דפת אחרי מזה שנים וחושדת שאני מח 
וזרת אחרי בעלה,״ סיפרה השבוע אילנה.
״ביני לבין בעלה אמנון אין שום דבר.
הוא בסך־הכל העורו־דין שלי ושל מיש-
פחתי ,ולכן הייתי מתראה איתי ,אבל לא
היה בינינו שום דבר.״
מלכה חשבה אחרת .לה היה ידוע כי
שבוע לפני המיקרה נפגשו אילנה ובעלה.
הם לא נפגשו כמו עורד־דין והלקוחה
שלו ,במישרד ,תחת עיניהן הפקוחות של
הפקידות ,אלא קבעו פגישה ברחוב .אל
נקודה מסויימת הגיעה מכונית המרצדס
של עורך־הדין ומכונית הטאונוס של איל 
נה .היא החנתה את מכוניתה והצטרפה
אליו במכוניתו .דבר הפגישה המיסתורית
נודע למלכה ,ולדבריה היא שכרה בלשים
פרטיים שיעקבו אחרי אילנה ,וקיבלה הו
כחה ניצחת לחשדותיה מזה שנים רבות,
כי אכן מתנהל רומן בין בעלה לבין איל 
נה.
אילנה עצמה מודה כי היתד■ .פגישת
כזו בינה לבין אמנון ,אולם לדבריה היא
נערכה בנסיבות מיסתוריות כאלה ,רק
על־פי דרישתו של אמנון .״תמיד הייתי
באה אליו למישדד ,אבל כשטילפנתי אליו
באותה פעם ,כדי לקבוע איתו פגישה
בעניינים עסקיים ,הוא דרש שניפגש ב
רחוב .כפי הנראה פחד מאשתו.״
מלכה טענה כי הצליחה לצותת לשיחות-
טלפון בין בעלה לבין אילנה .אילנה ,מצי-

מלכה רחנשט״ן
כשהגיעו שתי הלוחמות לתחנת ה־
מישטרה ברחוב דיזנגוף בתל-אביב,
רשם השוטר את תלונתה של אילנה ,אשר
בה האשימה את מלכה בתקיפה חבלנית
ובהוצאת דיבה.

קצ ת דכילות
ע סי סי ת
ך< איתי שמלכח מסכנה .היא רעדה
כולה ,אבל המשיכה להשמיץ אותי.
״1
החלטתי להפסיק את גידופיה פעם אחת
ולתמיד .ידוע בכל העיר שהרגישות הגדו
לה של מלכהל׳ה רוזנשטיין הם הקמ
טים סביב העיניים שלה ,המסגירים את
גילח האמיתי .תמיד היא מסתירה קמטים
אלה במשקפיים גדולים .ניגשתי אליה

קרוב ואמרתי לה, :אני דואה שהסיפורים
על הקמטים שיש לד סביב העיניים היו
נכונים ושהמשקפיים הגדולים שלך לא
מצליחים לכסות אותם.׳ זה שבר אותה
לגמרי.
״היא פרצה בבכי ,פנתה אל השוטר
ואמרה ,שמעת מה שהיא אמרה ,שיש
לי קמטים סביב העיניים? שמעת מה
שהיא אמרהז׳ היא התחילה לרעוד ממש,
וריחמתי עליה .שאלתי את השוטר אם
הוא מוכן שאני אשוחח איתר .בארבע
עיניים .השוטר הסכים ,וגם היא הסכימה.
היא לא ביקשה ממני סליחה ,אלא המ
שיכה להאשים אותי בכל מיני האשמות
חסרות בסים .ניסיתי להרגיע אותה ולומר
לה שזה לא נכון זה לא-כל-כך עזר ,והיא
המשיכה לא להאמין לי ושוב טענה כי הא 
זינה לשיחות־טלפון שלנו ,אמרה שהיא יו

!י דו ד /י סו /
דה נשבעת כי מעולם ^לא התקשרה אל
אמנון לביתו.
היחסים בין מלכה לאילנה נוצרו עוד
■כשאילנה היתד .ילדה קטנה .מלכה היתד.
אז אחת החתיכות הזוהרות של תל־אביב.
הוריה של אילנה והוריה של מלכה גרו
באותו בית ,ברחוב הירקון  67בתל־אביב.
״אף פעם לא היינו חברות .לפעמים הייתי
אומרת לה שלום ,לעיתים נדירות יותר
היא היתד .עונה לי .אנחנו מסתובבות
באותם חוגים ופעמים רבות נפגשנו במ
סיבות ,אבל אף פעם לא היינו ■חברות.
״לפני כמה שנים התחילה מלכה להש 
מיץ אותי בכל העיר .היא היתד .מספרת
ששכבתי עם כל תל-אביב ,ודווקא עם
הגברים הנשואים .כבר אז היא חשבה ש 
אני מתעניינת בבעלה .לא הגבתי על זה
בכלל .להיות מושמצת על-ידי הגברת הזו,
זו ממש מחמאה.
״אבל ידעתי שאינני היחידה שמלכה
מדברת אליה .היא מקנאה לבעלה ,שהוא
בהחלט איש מקסים ושאני מעריכה אותו
מאוד מאוד .יש לי חברה טובה שחזרה פעם
ארצה במטוס .באותו מטוס חזרו ארצה
גם אמנון ,מלכה ובנותיהן .איכשהו קרה
שיצא לו לשבת דווקא ליד החברה שלי.
הם שוחחו ,כמו שכל שני אנשים היוש 
בים יחד במטוס משוחחים .הסתבר שהיו
לה בעיות עסקיות ואמנון נתן לה את
כרטיס הביקור שלו כדי שתוכל להיעזר
בו כעורך־דין במיקרה הצורך.
״מלכה הבחינה בכך מהמושב הסמוך ובו
במקום ערכה לבעלה סצינה כזאת שאפי
לו הוותיקים באל־על ,הרגילים לראות
הרבה סצינות במטוסים ,לא זוכרים כמוה.״
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 11 1111111בתה הבכירה ,רונית ,ב
עת חגיגת הנשואין של רונית עם השחקן־
זמר חנן גולדבלט ,ממנו הספיקה רונית
להתגרש בינתיים .בעת החתונה נראתה
האס כמו אחותה של הכלה .אחרי שהשי
אה את בתה הספיקה מלכל׳ה ללדת בן
נוסף ,שמרה על גיזרתח החטובה.

דעת שאני נפגשת איתו ,ושגם ידעה על
שיחת־טלפון שלו אלי מחו״ל .אז סיפרתי
לד .על החבר החדש שלי .לפני כחודשיים
נסעתי לבקר את אחותי באדצות־הברית
ופגשתי שם אדם בגיל הארבעים המאו
חרות ,איש־עסקים מצליח .סיפרתי לח
שאני אוהבת אותו וחושבת להינשא לו,
וכי אני נוסעת אליו בעוד כמה שבועות.
״הסיפור על האיש הזה שאני עומדת
להינשא לו שיכנע אותה ,אבל לא לגמרי.
היא ביקשה ממני להרשות לה ללוות אותי
לשדה־התעופה כשאסע לחו״ל ,כדי להיות
בטוחה שאני באמת נוסעת ועוזבת את
הארץ.״
המישטרה עדיין לא החליטה אם לת
בוע את מלכה רוזנשטיין לדין בעוון
תקיפה ,או לאו .אולם גם אם תחלים ה-
■מישטרה לסגור את התיק בגלל הסיבה
הרגילה של ״חוסר עניין ציבורי,״ הרי
פרשת המכות בין מלכה לאילגה ,פרשת
המשולש האמיתי או הלא-אמיתי ,אך ב 
וודאי המעניין ,הפך ״עניין ציבורי״ ,ה
מסעיר בשבוע האחרון את כל המי־ומי
של תל־אביב ,הצמאים לקצת לכילות
עסיסית.
בינתיים נסעה מלכה לחו״ל למשך מיס-
סר שבועות ,כדי להירגע מהקרב הגדול,
ואילו אילנה עדיין כאן ,כשהיא טרודה
בטלפונים הרבים המגיעים לדירתה ה 
הדורה בשיכון בבלי בתל־אביב ,מידידים
וידידות המבקשים עוד ועוד פרטים.
״כמה חבל שמלכה נסעה לחו״ל,״ אמר
השבוע אחד מידידים אלה .״אולי היינו
זוכים לראות עוד איזה קרב קטן בין שתי
החתיכות האלה .זה מכנים עליזות לחיים.״
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