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מהעירייה שדקה מזכירתו עם מהלומות

 הורגלה שבה המצווה בנימת־הדיבור ניר
ב פרצה לא משאסתי אך תירצה. בנווה
מ כמצופה המדרגות, לעבר מבוהלת ריצה
כ שלה בתקופת־הזוהר ניר נזכרה מנה,

 וסייעה ישראל, מדינת של הראשית סוהרת
 היתה עת שבאותה אסתי, בדחיפה. לה

 לאחור. ניר את הדפה במעטה־גבס, רגלה
 אחרי רק שהופסקה השתיים, בין התיגרה
 ביניהן, והפריד מחדרו יצא עצמו שצ׳יצ׳
 איטלקי, למערבון בסיס לשמש היתה יכולה

נשים. בין עסיסי מאבק המתאר
 שפירא, ואסתי עמיקם נישאו כאשר

רבים יכלו לא שנים, כחמש לפני

 מצאה היא מה להבין אסתי של מידידיה
 עמיקם רחוק החיצונית בצורתו בעמיקם.
 כאסתי. נאה צעירה *של חלומה מלהיות

 לפני אז, וממושקף. מקריח צנום, הוא
יצ שעמיקם איש ידע לא גם שנים, חמש
ו הבכיר יועצו כנושא־כליו, לשמש ליח

 צ׳יצ׳ תל־אביב. עיריית רא*ש של דוברו
ראש־עירייה. היה לא־ עדיין אז

 מסבירה שלי,״ הראשון החבר היה ״הוא
האומ איהם1ני*ש נסיבות את אסתי היום

 הצליח והוא וטיפשה, קטנה ״הייתי ללים.
 אמרו שכולם למרות הראש. את לי לסובב

איתו. התחתנתי בשבילך,׳ לא ,היא לי

 הראשונה בקומה המודיעין קיו״ ך(
ב בירך תל-אביב עיריית בניין של ^

שנכ הבלונדית הצעירה את רבה אדיבות
 הוא המעליות. לעבר ומיהרה לבניין, נסה
 רעייתו היא שפירא, (״אסתי״) שאסתר ידע
 •שעמיקם גם ידע הוא שפירא. עמיקם של

 רא־ש־ של ודוברו ביותר הקרוב יועצו הוא
 פקיד־המו־ להט. (״צ׳יצ׳״) שלמה העירייה,

הת את אחדות פעמים כבר שמע דיעין
בש ״אני בנוסח: עמיקם של בטאויותיו

 כאן,״ חשוב הכי אני בן. כמו צ׳יצ׳ ביל
כבוד. לתת יש כזה איש של לאשתו כי וידע

 על לחצה למעלית, נכנסה שפירא אסתי
ועל ,12 המיספר את עליו הנושא הכפתור

ראש־העיר. ללישכת ישר תה

 מה ״איו
בשבת״ לאכול

 קבלת-הפנים היתה עצמה דישכה ^
צו ראש־העירייה יועץ של לאשתו ■4

 שאלה י״ רוצה את ״מה יותר. הרבה ננת
 של הראשית מזכירתו ניר, רות אותה
 עוד הרבה בקשיחותה שנודעת מי צ׳יצ׳,

 הכל־יבולה המנהלת היתד, שבה מהתקופה
 תפקיד נווה־תירצה, לנשים בית־הבלא של

מז לתפקיד שהגיעה לפני מילאה שאותו
 עם לדבר רוצה ״אני צ׳יצ׳. של כירתו

אסתי. השיבה צ׳יצ׳,״
 דבר של בסופו הגיעה אסתי ואומנם,

שה •שלך הקרוב ״היועץ עצמו. צ׳יצ׳ אל
 אמרה גרוש,״ בלי בנו ואת אשתו את איר
מבק אני בשבת. לאכול מה לנו ״אין לו.

 עמיקם, על השפעתך את להפעיל ממך שת
רעבים.״ אותנו ישאיר שלא כדי

 בביתה התארח רבות פעמים אישר צ׳יצ׳,
 בתל־ נאוודאפקה שבשכונת אסתי של

המ באירוחה וזכה שולחנה על סעד אביב,
 ״אינני רישמי: סבר-פנים על שמר סור,
מב אני ביניכם. בעניינים להתערב רוצה

החדר.״ את לעזוב ממך קש
 היא צ׳יצ׳, של מחדרו אסתי כשיצאה
 ניר. רותי של שולחנה ליד רגע התמהמהה

לה אמרה מייד,״ מכאן להסתלק לך ״אמרו
——₪₪₪₪₪—יי*יי 26 ■

 הטענות שוחות בעודוהחתיכות עמיקם
בעלה, כנגד אסתי של

 וכבל לבלות איתה יצא לא מעולם שהוא היא שפירא, עמיקם
עם בעיקר מעליה, נפרד מאז לבלות עמיקם מרבה לבית, אותה

 לכבוד שנערכה במסיבה נראה הוא בתמונה וידידותיה. אחותו
 אירית אחותו עם יחד המינגוויי, מארגו האמריקאית הדוגמנית
 היפות .הצעירות אחת שפיגל, ליאת הטובה ידידתה ועם (משמאל)

כעורכת־דין. הסמכתה את כחודש בעוד לקבל המתעתדת בת״א,


