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ו דודו בהיר. ביום כרעם ישראלי 1 י
הזמ ׳ואשתו השמנמן הבדרן דותן, עווית

 עומדים עקרת־הבית, ׳מראה בעלת רת,
להתגרש.

 הידיעה את לעכל יפלו לא מכריהם
לרכי ,אותה ליחס ׳נטו רבים המרעישה.

 דותן, ׳ודודו עירית ישכן ח׳סרת-ישחר. לות
 כיאחד ׳נחשבו ישנים, ישבע מזה הנשואים

 עולם־ של והמאושרים היציבים הזוגות
 בעל של מרובעים חיים ניהלו ד,ם הבידור.

 ב־ חלק אותו על נסנו בורגניים, ואשה
 חוגי על ׳נמנה שאינו הישראלית ׳שהקונה

 ׳ובדר- רדיו אנשי היו ידידיהם הבוהימיה.
ש וגננות, מורים עסקים, אנשי ובו נים,

 מרחק הפריד הביוהימה עולם לבין בינם
רב.

 הפיצה השיניים גרושי על הידיעה ,את
 שעה אותה ישהה הודו בעליה עצמה. עירית
יל יאשר עירית, בארצוודהבירית. בטיול

 ביתה את ׳חודשים חמישה לפני ירק דה
 לעורכות בעצמה טילפניה מיכל, הבכורה,

 היא כי סיפרה בעתונים, מדורי-הרכילות
׳להתגרש. עומדת

מאו הטולה האמיתית הפצצה יאת אך
 אז, לישראל. ביעלה יחזר כיאשר יותר, חר

 מימינו, נפרדת היא כי לו ׳שהודיעה אחרי
אם כי לבעלה, רק לא — עירית סיפרה

הנישואין ערב ועירית, דודונ
בעלי...״ טס מאושרת הייתי ״לא
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ת אלי אידי
 כי — טילפגה שאליהם לעיתונאים, גם

 האימנים יאחד אלא איינו לגירושיה הגורם
אופיר. ׳שייקה בישראל, ביותר המפורסמים

 הער למערכת גם טילפנה דותן עירית
 דודיו גם צילצל ערב באותו עוד הזה. לס

כש וכל, מכל הידיעה את הכחיש דוחן,
 בעושר אשתו עם הי הוא כי טוען הוא

 בחיי־הנישואין ■תקלה שום ואין ואושר,
 צילצילה מכן לאחר דקות יחמש שלהם.
 שהיא בילביד זו !שלא ואמרה שוב עירית

.׳שיי עם חיה כביר שהוא אלא מתגרשת,
לפר שלא החליטה המערכת אופיר. קר,
 לשובו להמתין הפרשה, את בינתיים סם
 את מצלם הוא שם מגרמניה, שייקח שיל

 שלא החליט אחר עייתון מלובלין. הקוסם
 גירושי על הסיפור את פירסם לחכות,
 שהיא סוער רומן בגלל והזמרת, הבדרן
אופיר. שייקה עם מנהלת

 יום בכך. גם הסתפקה ילא עירית יאך
 של החדשות בעמוד הופיעה מכן לאחר

 !שסיפרד. מרתקת, ידיעה אחרונות ידיעות
העייתון למערכת טיליפנה דוחן עירית כי

 דודו שבעלה, מכיוון עזרתו, ,את וביקשה
 חמיש־ להורגה. ואיים אותה חיכה דוחן,
 דוחן, יאת ועצרה לתמונה נכנסה טרד,

 מישרד־ על-ידי מכן לאחר ׳שישוחרר
שלו. האמרגנות

 שאגי ״חשבו
מרובעת״

 דוחן שדודו האחריונד, הפעם תה י יה ו
ומר,.תי עירית מאשתו לדבריו, ישמע, 1

מיכל. ישלו, נוקת
 י,מית, בעיירה מהופעה הזר לדבריו,

 בביתם ׳ביתו ואת ׳אשתו את מצאה ולא
 את ׳איתר הזה העולם ׳שםרמית־יהשרון.

ב התינוקית, עם יחד המסתתרת, האשד,
טרמפלדיור. שברחוב סטאו מילון

 סנסציוני. סיפור היד, עירית של בפיה
״יש :הזה העולם ׳לכתבת סיפרה היא

לה יכולה לא עדיין שאני דברים הרבה
או־ שייקח על־ידי ׳מראש יתוכנן הכל גיד.

נישואיהם כשעת ולידיה, שייקה
ומלאים...״ מאושרים חיים חיים ״אנו

 אוציא ליאט-ילאט המבצעת. ירק ;איני פיר.
 שאיני מה בל פרטים. ויותר יותיר החוצה
 שתכתבי מבקשת ואני כעת, לספר יכולה

 שי׳ש יכחיש שייקר, אם הוא: זד, את
 זה את שיתיכננו בגלל זיר, יחסים, בינינו

מראש. הזיאת הפירסומת את תיכיננו ככה.
 ׳שיאני ׳בכך !נזק לישייקד, עושה ליא אני

 את ׳תיכננו בינינו. היחסים יאת מפרסמת
 הוא באשר לעיתונות יגיעו !שהדברים זה,

 ואיני ד,׳מתכנן, המוח הוא בגרמניה. ׳נמצא
קבענו. כך המבצעת.

ה בחודש כשהייתי הכרתי שייקח ״את
 דודו את לביים התחיל והוא להריוני, שני

 ההריון יכל במשך שלו. בתוסניית־היחיד
 היה לא אינטנסיבי. טלפוני בקשר היינו

שנפ לכך פרט ממש שיל מגיע כל בעיינו
דודו. ישל התוכנית יעל בחזירות גשנו

 לא איני להיפגש. התחלנו הלידה ״אחרי
 בעיינו הקשר ׳והיכן. מתי להגיד יכולה

האחרו החודשים בחמשת ׳והתהדק הלך
נים.

 אם מרובעת. שאני עילי חשביו ״תמיד
 היה זה היום, עד מרובעים ׳חיים חייתי

׳בעז ׳שילי. האמיתי ולטבע לאופי בניגוד
׳משיתחרדת. אני שייקה של ובזכותו רתו

או לשיחרר ישלו, המטרה היתד, בעצם זו
 להוציא בה, חיד, שאני מהמיסגרת תי

 וחום־ משוחררת שאני, כמו ■החוצה !אותי
 ישתחרר הוא שבעזריתי קיווה הוא ישיה.

 לעזוב מת הוא בה. יחי שהוא מהמיסגרת
 שבעזרת ותיכנן ילדיו, ואת אשתו את

אותו. תעזוב אשתו הרעשניות הפירסומת
התי עם כאן מסתתרת אני זה ״בשלב

 מפתח יוצאת וילא כימעט ׳אני שלי. נוקת
 וכדי לילדה, אוכל לקנות כדי ירק המלון,
לטיול.״ אותה לקחת

מד, הכתבת על־ידי עירית כשנשאלה
 על לדין איותה יתבע שייקח !אם יהיה

הסי כל את ויכחיש הרע, לשון הוצאת
 :נחרץ בקול עירית אמרה ביניהם, פור

 הוא אם אותי. לתבוע יכול לא ״שייקה
 על אני אותו ׳אתבע בו, ויחזור יתחרט
על יתוכנן הכל ת־נישואין. הבטיח הפרית

המבצעת. רק ׳אני — שייקח ידי ;,
 עם מאושרת הייתי לא ישנים ״שבע

 אידיאלית. אישה הייתי ׳נכון, בעלי. 3
 לו שיהיה רק דאגתי יאושר. לו סצהבאתי

. ב ו ט  האלה הישנים בל ירע. היה לי אבל ■
ד,יה  חיים חיה שאני הרגשתי רע. לי ||ן

ם, י ר ז  לי.״ מתאימים שלא ׳חיים ■
 ישלה, התינוקת על יהיה מר, כישינישאלה ■

ה ב שי ? חיי את להקריב מוכנה לא ״׳אני :■


