
 התעוררו שוב החתונה לפני ימים שלושה
 מעשה בזה ראה אסף אולם ויכוחים,
לעצ תיארה אתי ואילו אתי מצד ילדותי

 הדברים יסתדרו החתונה שאחרי מה
מעצמם.
 עזבו כשהאורחים החופה טקס לאחר

 ובין אסף בין ויכוח פרץ האולם, את
 לבעל לשלם שהתחייב אסי, האולם. בעל

החתונה, שתסתיים לאחר מייד האולם
 חושב ״אסי בהתחייבותו. לעמוד סירב
 ויכול הכל יודע הוא חכם׳ הכי שהוא

 לי כולם. עם להתווכח לעצמו להרשות
 אני כי הפריעה, מאוד הזו ההתנהגות

 לפתוח רציתי לא אולם לשלמות. חותרת
 החתונה,״ לאחר מייד גדולה במריבה
אתי. הסבירה

 שאותה לדירתם, נסעו רובין בני־הזוג
 ומייד הנישואין, לפני עוד ביניהם חילקו

 לבדוק התחיל אסף חדש. ויכוח התעורר
 אתי הכסף. את ולספור ההמחאות את

 להחזיר כדי לירות אלף 100 ממנו ביקשה
 סירב אסי אולם הבנק, למנהל חובה את

זה. סכום לה לתת
 הכסף את הביאה לא שלך ״המישפחה

 אתי אולם סירובו, את אסי נימק הזה,״
 השניים חלקה. את שתקבל כך על עמדה
 מאיזה בודקים שהם תוך הכסף, את ספרו

הכלה. מצד או החתן מצד רובו, הגיע צד
 בדיקה של הרעיון אתי של דבריה לפי

 כשהבינה ורק אסי, על־ידי הועלה זו
 למה הסכימה אחרת ברירה כל לה שאין
ביותר.״ המביש ״הדבר בשם קוראת שהיא

מיש בני כי הסתבר, הבדיקה לאחר
 אלף 110 של סך הביאו אתי של פחתה 

 לקבל זכאית היתד. היא ולכן לירות,
 פרץ השניים בין שביקשה. הסכום את

 זו היא שאתי טוען אסף סוער. ויכוה
הכס העניינים לכיוון השיחה את שגררה

 לפנק שבמקום אמרה אתי ואילו פיים,
 הכסף בספירת אסי עסק הטריח, הכלה את

ובחישובים.
 נזכרת משותף,״ שהחשבון לו ״אמרתי

 היא הרי ריבית לשלם אצטרך ״ואם אתי,
 לא אסי אך המשותפת. הקופה מן תצא

אותו והכנים הכסף את לקח השתכנע,
 לחטוף מכבודי זה היה לא מעילו. לכיס
המעטפות.״ את ממנו

אליו להצטרף אתי את שיכנע אסף
 תיאם שאותה פגישה חבריו, עם לפגישה
מח שלי שהחברים לה ״הסברתי מראש.

שנפ כדאי אז איתנו, לשמוח כדי כים
לעו אסי. טען לבלות,״ ונצא לריב סיק
לב אומנם נענתה כי אתי, טוענת מתו

 בבוקר 5 ״עד אולם אליו, והצטרפה קשתו
שעושה מה זה בתל־אביב. הסתובבנו

 ״רב מתלוננת, היא כל־כך?״ טרי זוג
ברחובות?״ ומתרוצץ צ׳קים על

עם לביתם, רובין בני־הזוג כשחזרו
 לישון והלכה למיטה אתי נכנסה הזריחה,

המגו בחדר להישאר העדיף אסף בעוד
לרדיו. ולהאזין רים

״וש אסי מספר בבוקר,״ ״התעוררתי
 בדירה. חיפושים על שהעידו קולות מעתי

 אבל הכסף, את שחיפשה אתי, היתה זו
 הכל החבאתי יותר. חכם הייתי אני

 שם.״ לחפש חשבה לא והיא במקרר,
 הורידה בבוקר, התעוררה כי מספרת אתי

 אותה החזירה אצבעה, מעל הטבעת את
להוריה. ונסעה לאסף

 בין לפשר ניסו אתי של בני־מישפחתה
 לשוב על־ידם שוכנעה אתי בני־הזוג.

בבלי. בשיכון המשותפת לדירה
 לקבל רצה שלא אסי, אל ״חזרתי

 ובצורה מאוחר כבר שזה אמר הוא אותי.
הדירה.״ מן אותי סילק יפה לא מאוד

 שאגי אמרה ,;היא
צמרת״ זונת

 לארוז לאתי עזר כי מספר סי
■ ב שתישאר הסכים ואף חפציה את י

 לנסוע תצטרך שלא כדי נוסף יום דירה
 לארוז, שסיימנו ״לאחר חורפי. אוויר במזג

 להוריה פתק צירפתי ואף משאית הזמנתי
 והרגשתי נהדרת מישפחה הם אתי. של

הסבר.״ להם חייב שאני
 את ומהללת מפארת מצידה אתי גם

 מוציאה היא לפתע אולם רובין. מישפחת
 רועד ובקול מגינקולוג, מיסמך מתיקה

 מאחיותיו ״אחת מספרת: היא מהתרגשות
 היא סיפורים. עלי הפיצה אטה׳ אסף, של

 שיש הכסף וכל צמרת זונת שאני אמרה
 שאיתם גדרה של מהזקנים לי בא לי,

 דתית ממישפחה שבאתי — אני שכבתי.
 בתל־ לגור שעברתי עד כזו הייתי ובעצמי
 כשדמעות לספר אתי ממשיכה אביב,״
 להשיג כדי מאוד, קשה ״עבדתי בעיניה,

 של עינם היום. לי שיש מה כל את
שהצ צעירה כל-כך בבחורה צרה אנשים

 ב־ עצמאית ולהפוך מישרד לנהל ליחה
מיקצועה.״
 לרבנות, בשנית פנו רובין בני־הזוג

 הצדדית הדלת דרך נכנסו הפעם אולם
 יכולים ואתי אסף גירושין. תיק ופתחו
 שיא השיגו הם הישג. לזכותם לרשום
ביותר. הקצרים הנישואין — חדש עולמי

 המפואר, החופה טקס לאחר ימים 3
 מיסמך, רובין בני־הזוג בידם מחזיקים
 10ב־ גירושין. תיק של פתיחתו המאשר

 ראשון לדיון השניים יגשו 1981 בדצמבר
עניינם.
לע בכוונתו מה עדיין יודע אינו אסף

 על- עצמה את הבטיחה אתי ואילו שות,
בענייניה. שיטפל עורך־דין שכירת ידי

 משום המשותפת הדירה את עזב אסף
 מדי.״ יותר אתי את לי מזכירה ״שהיא

ש העסקים לנסיעת לאירופה, נסע הוא
 ואילו החתונה, על השיחות התחילו בשלה

 שבחייה המשבר על להתגבר מנסה אתי
 על־ידי כיסתה לבנק חובה את האישיים.

מת והיא שלה. הסובארו מכונית מכירת
 הרבים אחיה ובין הוריה בית בין רוצצת

 ולחזקה. לעודדה המנסים
הנושא: את אתי סיכמה טובה ברוח

 אתחתן לא הבאה בפעם לקח. ״למדתי
 עם טוב־טוב קודם אבדוק כל־כך. מהר

1■ זכרוני טיכי עסק.״ לי יש מי

[עדת־החלומות
הוא אתי של תחביבה מסורה.

 העידה אמה מאוד. כישרונית בחורה היא אתי
 ובת מצטיינת תלמידה היתה תמיד כי עליה

יוסי. בה התאהב אלה, בזכות מיוחדות. עבודות־יד
לטענתו, אתי. כלפי וטינה כעס מלא רובין אסףאמנה של מבט

לדבריו, אתי, של התנהגותה בפרידה. האשמה היא
טיבה. את גילה כספי־החתונה, על ורבו שנישאו אחרי רק אולם מלכתחילה, ילדותית היתה




