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ז  מג־ עיקריים מישפטים ני ע
 אומר האחד חייה. את חים ״■

 הסבלנות אך כסף, שווה ״הזמן כי
 כי טוען השני ואילו זהב,״ שווה

מת רק הם מתים, לא ״פראיירים
חלפים.״

 40ה־ בשנות פולאקובסקי, אתי
 שעימו בעלה, על־ידי נעזבה לחייה

שנים. 21 במשך חייה את חילקה
 של עזיבתו את שליווה העז הכאב

 אחדים, חודשים אחרי התגבר אילן
 סיפרה שבה כתבה אתי כשקראה

 בפירוט שרז, יעל לשעבר, הזמרת
 — שלה הגדול האושר על רב

 אתי, לטענתי פולאקובסקי. אילן
 שאותם בשקרים, הכתבה רצופה
 הרומן את להפוך כדי יעל, סיפרה

גדול. אהבה לסיפור השניים בין

הידידה
המבוגרת

א על ל  לחייה, 50ה־ בשנות הי
נישואין נסיונות שני ומאחוריה

 שנים 8 במשך אילן. של הראשון
 אולם כפולים, חיים אילן מנהל

הבית. את עזב לא הוא פעם אף
 הרומנים כל על שידעתי ״כמובן

 זו היא האשד, נכון, מנהל. שהוא
 תמיד לבסוף אבל אחרונה, שיודעת
ידעתי.״
 חיי- את לתקן כוונה מתוך

ל השניים פנו שלהם, הנישואין
 תקופה במשך מישפחתי. ייעוץ
 מישפחת בבית החיים חזרו קצרה

 ואתי אילן לתיקנם. פולאקובסקי
לע ונהנו ענפי־ספורט אותם אהבו

והווי המריבות בצוותא. בהם סוק
 נשמו ילדיהם ושלושת פסקו, כוחים

לרווחה.
 הזו הנעימה התקופה כל אולם,

 שכן מראית־עין. רק כנראה, היתה,
 מהעבודה אתי כשחזרה אחד, יום
 ,13ה־ בת הצעירה, בתה עם יחד

 אילן של בגדיו ארון כי גילתה
ובי לעבודה אליו ״צילצלתי ריק.

 ״אילן אתי. סיפרה הסבר,״ קשתי
ה נסתיימה ,ובזה סופי שזה אמר

שיחה.״

כן־מנחם פרקליטה
!״נפשית אותה לשבור מנסה ״הוא

 של זעמה את שעוררה בכתבה
 בינו יחסי־המין כי אילן טען אתי,
 מספקים.״ ״בלתי היו אתי ובין

 אתי, זועקת כאלה,״ שיהיו ״בוודאי
שעבר כריתת־הרחם ניתוח ״אחרי

קשה לי היה דיסקוס והתקף תי

פולאקובסקי אתי
!״עליו אוותר ״לא

ל השניים נוסעים בסופי-שבוע
היל עסוקים השבוע ובמשך חיפה,

בעבודתו. ואילן בלימודים דים
ה בן אילן, של הבכור בנו

מ הסתנוור אילן כי טוען סב,
יעל. לו הכירה אותם האנשים

 זו והיא ואמא״, ״אבא בשם מכנה
 הבנים יקבלו ומתי אם שקובעת

 אילן לקח שאותה המכונית, את
ה את והעביר הבית את כשעזב
 יעל. שם על מעצמו עליה בעלות
הביתה. ישוב שאילן רוצה אתי
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ת אל על הרועמת פול־אקובסק■, אח׳ שו
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ה י ר ב ד ל ה ש ח ק ה ל ח ה את מו ל ע ב
ו ילדים לשני אם היא כושלים.

 הכירה, היא אילן את לנכד. סבתא
 העבודה. במיסגרת אתי, לדברי

 בבית- יחסי-ציבור אשת היא יעל
 הוא אילן ואילו יבא, ש החולים

 המיפעלים שאר עם אשר תעשיין,
 גם נמנה בקשרים, היה שאיתם

בית־החולים.
 בבית שרז יעל השם את ״שמענו

 בלהט. אתי טענה מזמן,״ כבר
המבו הידידה על לנו סיפר ״אילן

 איך אז מבית־החולים. שלו גרת
 רק הכירו שהם עכשיו מספרת יעל

הביתי״ את עזב שאילן אחרי
 סיפור את מגוללת היא רב בכאב

הרומן זה ״אין :המשותפות השנים

 קשרים היו לא כחודש במשך
 ואתי דירה, שכר אילן השניים. בין

 עצמה. בכוחות הבית את ניהלה
 אילן כי אתי שמעה חודש אחרי
שרז. יעל עם להתגורר עבר

במח אתי אושפזה מאי בחודש
 בבית־החולים הגינקולוגית לקה

 וגם אותי לבקר בא ״אילן וולפסון.
 אחרי ורק לשלומי, לשאול התקשר

להת הפסיק יעל עם לגור שעבר
 פוחדת יעל דעתי, לפי בי. עניין
 והיא בקשר, איתי יהיה שאילן מכך

 ראתה היא ממני. אותו שהרחיקה זו
 14ב־ ממנה צעירה אני — אותי
 חוששת היא אז טוב, ונראית שנים

הביתה.״ לחזור ירצה שאילן

 אמור זה כל אבל יחסי־מין. לקיים
האחרונה.״ התקופה לגבי רק

שישוב
הביתה

 הקשר כי לספר יודעת תי
 ילדיו שלושת ובין אילן בין

יעל. עם יחסיו בגלל סדיר, אינו

 קשרי- לפניו פתחה היא ״אולי
 כאבה, על להקל אתי מנסה עבודה,״

 קוסם שסביבה הזוהר העולם ״אולי
 זה אם אפורות. שנים 21 אחרי לו,
 הביתה.״ וישוב יתפכח הוא אז כך,

הת וילדיו האב בין הקשרים
ש משום אתי, לטענת רופפו,
 יעל, את אוהבים אינם הילדה
 חורגת כאם מתנהגת היום שכבר

היא אילן של הוריו את דבר. לכל

 גט, לו לתת להסכים בכוונתה אין
 יעל פרשת על לסלוח מוכנה והיא
 נסיון בןנל ישוב הוא ״אולי שרז.

המשו לחיינו לתרום שיוכל רב,
תפים.״

 אתי את המדאיג היחיד הדבר
 הילדים. הם בעלה עזיבת בפרשת
 עם קשר על הבנים שמרו בתחילה
הבכור שנוכח אחרי אולם אביהם,
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