
 לי !שיברור למרות ׳שלי, ;התינוקת בשביל
 לשייקה לאיתי. שייקר! עם תהיה שהיא

 נוספים ילדים להביא תוכניות יש יולי
נתחתן.״ שביו ברגע ׳לעולם,

 האשה
האידיאלית ^

 נישואיה לפיני שישמר. דותן, ירית
 אית לחגוג עומדת בךכנימין, היה ^
ה ׳אוקטובר ׳בחודש 27ה־ הולדתה יום

קרוב.
 מפקדה בשהיד. הכירה דודיו, בעלה, את

 שהעניקה ׳בראיון צפון. פיקוד בלהקת
 דודו עם ״שירתי עירית: סיפרה בזמנו,

 בכלל היה לא רומנטיקה על אבל בלהקה,
לדבר.״ מיה

 נפגשו כאישר חודש השיניים בין הקשר
 הופיעו ׳שיניהם נילי. האויניד, יעל ׳שניהם

 ׳משותף בילוי לאחר קהל־יהנוסעים. לפני
להי החליטו הים, בלב ימים, עשרה של

׳ואישה. יבעל הפכו חודשיים כעבור נשא.
 הפכו, כבד־המישקל ׳ודודיו הנאה עירית

׳ב כוחה ׳ניסתה היא ׳בל־יפרד. זוג מאז,
 ובתוכי אותה .אורח הוא פסטיבלים. כמה

 שהפך ככל דרך. לא ׳כוכבה יאך ניתו.
הצ לא כך ׳פופולארי, יותר בדרן בעליה
 מיציעד־ מחסיום יאת לשבור היא ליחה

 שיר צעד פעם מדי כי אם הפיזמונים,
במיצעד. בביצוע אחר או זה

 דונה הנכסף בתואר זכתה שנתיים לפני
 ׳בתחרות האידיאלית״), (״׳האישה אידיאלה

 זיו בתחרות המושלמת. האישה יתואר על
 אישה להיות לתפור, לבשל, ממנה נדרש
עליה. חולם יגבר שכל

 שלא ייודע הוא כי טען דודיו, ׳בעילה,
 את לייצג ׳נסעה היא בכדי. ׳בתואר זכתה

 הבינלאומית, ׳בתחרות באיטליה ישראל
 דונה סגנית תואר כ׳שבאמתחתה חזרה

העולמית. אידיאלה
 הייתה דותן בני-הזוג של ׳תדמיתם כל

 נאה בשכונה קוטג׳ להם היה אידיאלית.
 — משותף ורכוש מכונית ברמודהשרון,

.27 בת והיא 30 בן כשהוא זה כל
אבייו טראגית. דמות הוא עצמו דודיו

 מאחיו- ׳והושם פליליות בעבירות הסתבך
מישפה־ יאת פירנס דודו ובריח. סורג ירי

 אחיו יאת !אימצו אף ׳ועיריית והוא •תו,
 כיום, בביתם. שגדל דודו, של הצעיר

 על לשוחח דודיו מסרב מכן, לאחר •שנים
 הוא הוריו. מיישפחת את שפקדה הטרגדיה

עצמו.. אותו ׳שפקדה בטרגדיה עסוק

״עירית/
הביתה!" שובי

ד מסתגר וא ו כימעט אמות, ב
להופ אלא מפתח־ביתו, יוציא אינו 1 !

 השכם, על הקהל ליו טופח בהופעות עות.
 מכדי המום עודנו דודיו אך לעודד. מנסה

 הזה/ בהעולנז לפרסם ביקש הוא להגיב.
ה בזיו עירית, אשתו אל נרגשת קריאה

1 : לשון
 יפים חיים לי היו שנים שפע ״במשך

עכ גם מאיד אותה אוהב אני ׳אשתי. עם
לנו שיש ידעו שלנו החברים בל שיו.

אידיאלית״ ב״אשה היכח׳רה אחרי דודו, עם עירית
אידיאלית...״ אשה הייתי ״נכון,

בנשף וידידה שייקח לידיה,
!״חולני דימיון של ״סיפור

לצי עמדה עיריית אידיואליים. חיים בבית
 גם לי. ועזרה שלי, הכי־קישות בשעות ידי

 שלה. בכיישרון מאמין אני לה. עזרתי ׳אני
 בולבול, לה יש כישרונית. בחורה הוא

 אך עושה. שהוא ימיה יודעת לא היא כעת.
יעבור. ׳שזה ליבי בכל מאמין אני

 היה לארצות־הברית ׳שלי לנסיעה ״עד
 וחזרתי ביווני, 15ב־ !נסיעתי ׳בסדר. הכל

•שהחלי לי הודיעה כשחזרתי ביולי. 8ב־
 השנים ישבע כל כי ממני, להיפרד טה

 מרובעים. לחיים נועדה ולא בשקר, חיתה
 מעניינים לא לצידי שהחיים טענה היא

וותר. יאותה
פסיכיאט לייעוץ וניגשתי המום. ״הייתי

 ׳שיאני מה ליפי כאן, שוש לי ואמרו רי.
 משבר־ של ברורים סימפטומים מספר,
 היא לייעוץ. לגישת איותה שייכינעתי לידה.

לפסיכיאטר. הלכה שוכנעה, לבסוף סירבה.
 הסביר הוא הרופא עם הפגישה לאחר

ש ירגיל, טשבר־׳ילידה של עניין ׳שזה לי
 עויינזת המפתחות נשים, להרבה קודה
 אחדים טיפולים ׳אחרי וכי הבעל, כלפי

 תוקף בכל סירבה היא ;אך הכיל. יעבור
 זקוקה יאונה כי בטענה טיפולים, לקבל
להם.

הרו על לי סיפרה ׳וחצי שיפוע ״לפני
 להאמין. לי קשה ׳שייקה. עם ישלה מן
 עוברית. שהיא מהמשבר חילק פנטסיה, זיו
 איתו. רומן איזה ילה הוד. באמת אולי יאו

 המייקרים בשני לחשוב. מה ייודע ילא אני
ב ילה ומחכה אותה, לאהוב ממשיך אני

בית.
התליונ־ ■שהיא זה על יגם ליה סולח ״אני

או לרצוח ניסיתי כאילו במישטרה, יניח
 משוחרר ואיני אותי, עצירה המישטריה תה.

 מכות אותה הוכיתי אמנם אם בעריסות.
׳תעו הציגה לא מדוי טוענת, שהיא כימו
גופנית? חיסלה על שיעידו רפואיות, דות

 ׳חמישה בת קטניה בילדה מחזיקה ״היא
ש חושש אני במצוקה. ונמצאת חודשים,

 לא היא לתינוקת. !נזק לגרום עישוייה הוא
 היכן שלה, לחדר להיכנס לאייש ניתנת
 איפה יודע לא אפילו ׳אני מסתתרת. שהוא
 לא ׳והיא אליה, נסע אביה אבל היא.

׳אייתו. להיפגש מופנה
 ■אחי- עצות כמה קיבלה פשוט ״היא •

 על תהיה שלא ׳שכדי לה אמרו ׳תופל.
 תקבל ולא מהבית שברחה אחת של תקן

 משותף, ירכוש לנו יש הרי כי — כלום
ומרווי עובדים חיים, אנחנו שינים שבע

אצב בעשר עשינו הכיל בסף, הרסה חים
 לירה חייבים איננו חובות, לנו ואין עות
מה ׳תפסיד לא שהיא כדי אז — אחת

 חיכיתי שאיני להגיד לה הציעו רכוש,
 גם לנו דיש מהבית. בריחה ׳ולכן אותה,
ילדה.

ב למקומו יחזור ׳שהבל מתפלל ״:אני
ש חושב אני ריגשית. בעייה זו שלום.

 לטפל נוכל שלה ורופא-הנישים והיא איני
 :הזה העולם באמצעות לה קורא אני בזה.
הביתה!״ חזרי

 בין רומן ישיש מאמין הוא ;אם סשנשאל
״׳עי חשיב: ׳אופיר, שייקר! לבין אשתו

 פג־ ילה יש אם יישרה. ׳בחורה היא רית
 להיות יכול ממשהו. כתוצאה זה ׳טסיות,
 מאמין לא ׳אני אפל משהו. ׳ביניהם שקדה

 חושב אני נישואין. לה הבטיח ׳שישייקה
 לנהוג צריך הכל. יאת לה מדמיינת שהיא
בתי מחזיקה הרי היא בזהירות. אייתה

נוקת.״

 רק ״זה
טיזם!״ דיו אי

ה גיבורה. עצמו, אופיר ייקח ***!
 אינו האומללה, הפרשה של שיני ״■
 הסרט, בצילומי עסוק הוא ׳בארץ. נמצא

 טיל- הזה העולם גולן. מנחם ישל בבימויו
 הייה הוא שבברלין. ׳במלונו ישיייקה איל פן

 מי־ לידיה, אשתו, הפרשיה. בכל מעודכן
המתרחש. על ליו ׳ולספר אליו לטלפן יהרה

 אופיר ישייקה חיווה הזה העולם באוזני
 בוטות במילים הפרשה כל על דעתו את

ו׳חד־טשמעיות.
 ביהת־ קרא !״לא־נורמלית בחורה ״זוהי
הזיות! הוזה ״היא רגשות.
 שאני פשוט כיל־כך שזה חושבים ״אתם
ה מנישואי וילדים, אשר! אעזוב פתאום

הנוכחיים? ׳ומנשיואי קודמים
!מחלת־נפש זוהי !איד״וטיזם רק ״זה

!שלה מהדמיון הכל זה
בני שקשור ;אומרת, שהיא מה ״כל
מהאצבע!״ מצוץ זה ׳ובמין, שואין

 היתה לידיה, אופיר, שייקח של אשתו
 לפני נישאו ושייקה לידיה פחות. נסערת

ממו משהות אז חזר הוא שנה. 15כ־
 בהצלחה זבה •שם פארצות-יהברית, שכת

עם ממושך רומן אחרי והיה מרעישה,

 שח־ של בתו לידיה, את דיטריך. מרלן
 פגש שומכר, ישראל הנודע קן־האידיש

 בזמנו, שייקיה, סיפר קליפורניה. בקבה
 מס- אני חתיכה. ״ראיתי :הזה להעולם

 מחייך .אני עלי. מסתכלת היא עליה. יתבל
 שקמה, !ולפני אלי. מחייכת היא ׳אליה.
 זאת לעצמי: אמרתי ׳•שלום. אפילו אמריה

ישראלית! לא
 לקחתי בדיזנגוף. אותה פגישתי ״למחרת

מה יצאה לא יומיים ישלה. הטלפון את
פגי איתר, קבעתי שטיילפנתי. יעד בית,
 ילי ׳ואומר בך׳אמוץ רן מצלצל ואז שה,

 בארץ, גיינזבורג אלן האמריקאי ׳שהמשורר
 מביא אני לדן: אמירתי לבלות. והולכים

 היא ביאה. לא לידיה אבל חדשה. חתיכה
לב לצאת התכוונה לא שהיא לי הודיעה

׳שקבענו. המיועד לפני איתי לות
 בעין- לסופשבוע לנסוע לה ״הצעתי

 ישנה לא ,;אני לי: אומרת היא היוד.
 וואלה, חשבתי: לי.' ;אסור לבית. מחוץ

 שיאסור זאת חתיכה מין איזה פה, זה ימה
לפגי יבאה ושלא ׳לבית, מחוץ ׳לישון ילד.

מראש. נקבעו ׳שלא שות
 יום !ואז, אותי. לגרות התחיל ״העניין

 בצבא. להופעה אותה לקחת בא !אני אחד
 בש־ ללבוש מה הראש את שברה לידות

 מצאה לבסוף במוני. בוהמית להיות !בייל
 את פתחה כשהיא מתאים. בגד ;איזה ילה

 אפו־ חליפה לבוש ׳אותי ראתה היא הדלית
 ההופעה אחרי שוק. והטפה ועניבה, רה

 לה הצעתי חוצפתי ׳ובדוב לאכול, הלכנו
 לעצמה: אמריה היא לחדר. אלי לבוא

 לראות רוצה !אני יאבל נוראית, ,׳חוצפה
 לא מאז החוצפה.׳ מגעת, היא היכן עד

שנים.״ 12 עכשיו, עד נפרדנו

 מקובל זוג
בחברה

 שנים. שלוש חלפו ראיון אותו אז ^
 יש- ילדים, שני נולדו ולשייקה ללידיה 1•

 ו־ ,12ה־ בן גיגי, המכונה ראל־אלכסנדר
החמש. בת קארין

בחברה מקובל כזוג נחשב !אופיר הזוג

לידיה
!״שוק ״קיבלתי

נו הוא העילית. ׳בבוהימה מאד ומעורה
 פר־ של מועדונם את בתדירות לפקוד הג

 המסיבות בכל מבלה סגל, וחב דרי׳ק׳ה
 :החגיגיות הצ׳גות-ה־בכורה בכל מריאה
 יורשיי- ׳ואלגנטית בלונדית יפהפייה לידיה,

 את לשתף ניסה אף שייקד. לידה. קה
 יכול ׳שאינו טען מתוכיניותיו, באחת לידיד,

 ׳נכשל, חנסיון אך ׳בלילות. ממנה להיפרד
 הזוג כעיקרת-יבית. לתפקד ׳חזרה ■ולידיה
 ׳וחייו שערורייתי, כזוג ידוע אינו אופיר

 מי על כלל, ׳בדרך מתנהלים, הפרטיים
 בד׳ המתרחש על שפרטים מבלי מנוחות,
׳טורי־סרכילוית. אל יגיעו ׳אמותיו

 ״האבסורד
אותי״ מצחיק

 ישינב־ מה על אופיר לידיה גיכה ^
 עיריית ושל בעלה של הרומן עיל תב * 1

קי- עיתון. וקניתי לרחוב ״ירדתי דו׳תן:
)59 בעמוד (המשך
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