
שיו גירו

איו שו ני
 ואחר־כך לי, סיפרו נדהמתי. כששמעתי,

 שהוא כמה עד שהעניין, והתברר ביררתי
מת בבון רותי שהזמרת נכון, הוא עצוב,
 קריבושה. :דוידהמוסיקאי מבעלה גרשת

 היה הזה שהזוג מפני במייוחד עצוב זה
 השלימו פשוט הם שהכרתי. מתאים הכי הזוג

 וגם שלהם הפרטיים בחיים גם זה, את זה
המיקצועיים. בחיים

 שלהם המשותפת הדירה את עזבה רותי
 יותר תצא לא גם היא הוריה. לבית וחזרה

 הארץ קריבושה. עם יחד לארצות־הברית
 שנייה למולדת היתד, והגדולה הרחוקה

שם. לחפש מה לה אין עכשיו אבל שלהם,
 ההפתעה לעומת הפתעה לא זו אבל

 אצל לבדוק התחלתי כאשר לי שהתגלתה
 הרבנות במישרדי שלי האישיים הרבנים

 שרותי לי התברר פשוט הגט. פרטי את
 הם נשואים. היו לא פעם אף וקריבושה

 עצמם את והציגו ביחד, התגוררו אומנם
 פעם אף אבל וגברת, כאדון מקום בכל
 אליהם אותו ולגרור לרב ללכת טרחו לא
וכוסית. וכתובה ומקלות חופה עם

 לא שעכשיו הנחמה, זו לפחות אולי אז
 עורכי- יהיו לא בלהתגרש, צרות להם יהיו
 להחליט רק כלום. — מזונות יהיו לא דין,

וללכת.
 ללכת גם יחליטו בסוף שהם מקווה אני
 זוג היו שהם כבר לכם אמרתי חזרה.

מתאים.

1

סוף
הפרדה

יוד אתם בשבילכם. שמח סיפור לי יש
 פרדות על לכם לספר שונאת אני כמה עים

 על סיפור כבר לי כשנופל אז וגירושין,
 אני שנפרדו אחרי ומתאחד שחוזר זוג

חוגגת. ממש
 השנה של התגלית על הוא הסיפור הפעם

 הבת פון־ויזל, ניכה הדוגמנות, בעולם
 המנהיג־ד,תותחן. של והנכדה העורך־דיו של

 חייתה ומשהו, 20 בת רק שהיא ניבה,
אילן עורך־הדין עם חודשים כמה במשך

וייזל פון־ ניבה
למקור חזרה

 עורך־דין, שהוא לכך שנוסף לפידות,
 באיזה מניבה מבוגר שהוא לכך ונוסף

 עם להיות זה שלו ההובי שנה, עשרים
 כמד, עוד לו היו ניבה מלבד דוגמניות.
 נשוי היה גם והוא בקאריירה, דוגמניות

בארץ, שיש נהדרות הכי הדוגמניות לאחת
לפיתת. ליאורה

 את ניבה ארזה חודשים כמה לפני אז
 כך כל לא אילן. את ועזבה המטלטלין

 בלעדיה הסתדר שהבחור כיוון לאנחות,
 שבועות תוך אבל איתה, הסתדר שהוא כמו

 שלהם הפרידה על השמועה כאשר אחדים,
 לתשוקו־ נושא ניבה הפכה בארץ, פשטה
המיקצועיים. הזאבים של תיהם

 מדי אילן. על לגמרי ויחרה לא היא
ולפ לדירה אליו קופצת היתד, היא פעם

 לכום־קפה ככה אליה, בא הוא היה עמים
 בטוחה להיות כדי בבוקר. נגמרת שהיתר,

 ניבה שכרה יימשך, אכן ביניהם שהקשר
 מביתו הרחק לא רמת־אביב, בשכונת דירה

אילן. של
 שלה, השכורה בדירה גרה עדיין־ ניבה

 הקפיצות אבל שלו, בדירה עוד ואילן
 יותר. וממושכות מאורגנות הפכו ההדדיות

 וההבדל דבר, לכל זוג להיות חזרו הם עתה
 שהם הוא לעתה אז בין לגמרי היחידי

דירות. בשתי מחזיקים
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 אני לארץ מגיעה שהיא פעם כל אותי. תשגע ממש היא
 כריסטינה המקסימה הרוזנת כי עבודה, לי שתהיה יודעת

 סיפורי ליצירת בית־חרושת היא הסילון, חוג אשת פאולוצ׳י,
שלי. המיקצוע יודעים, בוודאי כבר שאתם כמו וזה, רכילות,

 היתד, היא לארץ גיחות ערכה שכריסטינה הפעמים כל במשך
 הפלסטיים מהמנתחים אחד אלא היה לא שלה הבעל נשואה.

 היתד, לפעמים כיילין. הווארדי הד״ר בעולם, המפורסמים
 בלעדיו. לפעמים איתו, בארץ סוער לביקור קופצת כריסטינה

 רומנים ניהלה היא בלעדיו הגיעה היא שבהן הפעמים באותן
 מכנים שני להם שהיו בחורים עם בסיפורים, כמו ממש סוערים,

 טובות, שנים בכמה ממנה צעירים היו הם האחד, משותפים:
מפורסמים. הורים להם היו :השני

 שר- של בנו וייצמן, שאולי עם מפורסם רומן לה היה
 גילעדי, אייל עם סוער פחות לא ורומן וייצמן, עזר הביטחון

 החבר גם שהיה גילעדי, עמי ד״ר הפלאסטי המנתח של בנו
 מכונית רכשה גם היא לאייל שלה. הבעל של בישראל טוב הכי

פרידה. כמתנת ככה, ספורט,
 להוציא יכלו והאימהות הרוזנת, נרגעה האחרונים בחודשים

 על־ידה. ייחטפו שהם לחשוש מבלי לרחוב שלהם הבנים את
 שעבר בשבוע הרוזנת שבאה עד קרה, מה הבין לא אחד אף

 היה הוא שלה לסיפורים שרגיל למי שאפילו סיפור, עם לארץ
מדהים.

 שהפעם אלא מאוהבת סתם לא מאוהבת. שהרוזנת מתברר
 לא פעם שאף בעלה, את אפילו לעזוב האהבה, למען החליטה,

 ישראלי, כמובן, שהוא, האובייקט, שלה. ברומנים לה הפריע
 מודעי. יצחק שר-ד,אנרגיה עוזר עופר, יוסי אלא אינו
 אל־על של ביטחון איש שהיה בעת כריסטינה הכירה יוסי את

 הקרובים היחסים על שמרו הם מאז איתו. טסה היא ופעם
 ובמעמד, בתואר גם זכה שעכשיו לכריסטינה נודע וכאשר ביניהם,

הגיעה. היא
 יתחתן שיוסי האחת דרישות. שתי עם אלא הגיעה, סתם ולא
 לה אמרו כריסטינה לדברי ילד. לה יעשה שהוא והשנייה איתה,

 השנתיים תוך רק ילד לעשות להספיק יכולה שהיא הרופאים
הקרובות.

 וכריסטינה מסיבה, כמובן מחייבות חשובות כאלה סיבות שתי
 תוראל (״איציק״) יצחק הציבור יחסי איש מידידה, ביקשה
 הגיעו הטלפוניות ההזמנות בגלריה. אצלו מסיבה וליוסי לה להכין

 מישרד- של פקידים לכמה וגם בארץ כריסטינה מעריצי לכל
האנרגיה.

פאולוצ׳י כריסטינה
הכל את לבטל

 וביקשה לתוראל כריסטינה התקשרה המסיבה ביום אבל
 כשדמעות המסיבה. את ולבטל טלפונים סיבוב לעשות ממנו

 ביום ושבו רבו, ויוסי שהיא לו סיפרה היא גרונה את חונקות
הבאה. לגיחה עד כמובן, שבור לב עם הארץ. את עוזבת היא

 המיסתווית החתונה
ואש־העיו בת של

 הם למה מבינה אני אם אותי תהרגו
 לסודיות מתכוונת אני בסוד. זה את שומרים
קולק, אוסנת של החתונה את שאופפת

 ירושלים עיריית ראש של הג׳ינג׳ית הבת
תמר. אשתו ושל קוולק טדי

 מיהו לגלות הצלחתי לא אני אפילו
 מיש- קרוב להיות שיהפוך המאושר הבחור

 ירושלים. של אחד מיספר האזרח של פחתו
 שהחתונה לכם להגיד יודעת שאני מה כל

 במיש- כמובן הבא, השלישי ביום תיערך
בירושלים. שאננים כנות

 בין הזנב עם שחזרו שלי, המודיעים
 היא שאסנת לי לספר רק ידעו הרגליים,

 מזמן לא סיימה שהיא על־א־כפק, בחורה
 המיס- ושהחבר שלה, הצבאי השירות את

 הכירה שאותו חדש ידיד הוא שלה תורי
בצבא.
 הם האלה המיסתורין שכל חשד לי יש
 לא שהוא משום ראשית האבא. כגלל
 הבכור, שהבן אחרי עין־הרע. לעשות רוצה

 שלו בנישואין הצליח כך כל לא עמזס,
 קולק אבא החליט רב, בפירסום שזכו

 יכול נמוך. פרופיל על הפעם לשמור
 ראש־ של כשבן נוספת. סיבה שיש להיות

 שמגיע חושבים אנשים המון מתחתן, עיר
 אפילו אולי לחתונה. מוזמנים להיות להם

 טדי״ בעד ״אני הבחירות שמדבקת מי כל
 שמגיע חושב מכוניתו על עדיין שוכנת

 קולק. טדי של בשימחה להשתתף לו
 המסיבה את לעשות החליט טדי אבל

 האומה, בבנייני ולא שאננים במישכנות
 היד, כאילו העניין כל על שומר הוא לכן
סוד־מדינה. זה

 ולבח״ל לאסנת מאחלת אני אחרת, או כך
טוב. כל שלה


