
 לגלות טורחת שאני הסיפורים מן לרבים להתאים יכול הזה המישפט — האהבה של דרכיה נפלאות
ביותר. נפלא הוא הבא הסיפור עצמי: על להתעלות מבטיחה אני הפעם אבל לכם.

 היתה גם (היא המפורסמת. ידלין בפרשת שהתפרסמה ארליכמן, חווה בשם אשה פעם היתה היה
ידלץ>. אשר של המאהבת מסויימת תקופה

 בצלאל נהג שבהן שנים, שנמשך רומן אחרי גורלי בצלאל בשם לבחור בשנית חווה נישאה לימים
 התחילו הרכילות שלמדורי היום ובא מי־מנוחות, על התנהלו לא הנישואין אך שירי־אהבה. לה לזמר

עליה.• הוא למשל שם. שעפו הפנינים על דיווחתי אני גם בני־הזוג. של הדדיות השמצות להגיע

שון להצעות מחכה א בר

גורלי ובצלאל ארליכמן חווה
ת וגרוזיני עיראקי

 בכלל שהיא סיפרה האם אך גרוזיני, אותי מכנה היא לכלא. נכנס ידלין אשר היה לא היא, .אילולא
עיראקית?'
 לא. מה ועל מכות על דווח עורכי־רין, עורכו המישטרה, גם עורבה ביניהם במריבה

 הפרשה את בכבוד שתסיים וכדין, כדת לתעודת־גירושין ציפיתי וחיכיתי, בשקט לי ישבתי אני
המביכה.
 נראו שעבר בשבוע — באגדות כמו אלא כצפוי לא אבל אמנם, הסתיימה הפרשה תאמינו: לא אבל,

 וערגה. אהבה מבטי לזה זה שולחים כשהם זרוע, שלובי צועדים גורלי הזוג בני
כן? מה הפי־אנד, לא ה ז אם

דן? לילי איפה אבי
 חודשים, כמה לפני בארץ נחתה אבירן לילי
בעי־ חושפניים בראיונות המדינה את והסעירה

ש ש ב

 שנר 37 שלמרות בגאווה, אז סיפרה היא תונות.
אונה. במלוא עדיין היא תיה

הש כולל בסדר, עדיין בגופי המכשירים .כל
 פעם אף ממילא הרי אך ילדים, שני שהיניקו דיים

 בארץ שכחו שלא מקווה אני גדולים. לי היו לא
 בית־צבי. למישחק בית־הספר בוגרת שאני

 אמרה להצעות." מחכה ואני סוכנת, לי לקחתי
להצעות. וחיכתה אבירן
הת להצעות. חיכיתי האמת, למען אני, גם

 כל לה ואיחלתי שלה מגילוי-הלב מאוד רשמתי
 לפרנס צריכה שלילי שידעתי משום בעיקר טוב,
 גדול לא הוא שגם ובעל, קטנים ילדים שני

במיוחד.

כיסא של

 .יום כך: הולך יעקב, שסיפר כפי הסיפור,
 יפה, בחורה לחנות נכנסת שנתיים, לפני אחד,

 דקות כמה אחרי באלגנטיות. לבושה שהיתה
 אופירה היתה זו התרגשתי. ומאוד אותה זיהיתי
נשיא־המרינה. של אשתו נבון,

 ברהיטים הסתכלה בחנותי, הסתובבה .הגברת
ויפה. עתיקה כורסה בחרה ולבסוף

 והניח גבו, על הכורסה את הביא חרוץ .שליח
 שם העובדים המפואר. במישכו״הנשיא אותה

 מוכנים היו לא והם מדובר, במה ידעו לא במישכן
הש האומלל השליח המישלוח. את לשלם אפילו

מופתע. אליי וחזר שם, הכיסא את איר
 לבית־הנ־ מיכתבים עשרות כבר שלחתי .מאז

 המגיע את לי שילם לא בינתיים איש אבל שיא,
 עדיין ואני נשיא, לא כבר נבון הנשיא אפילו לי.

מחכה.״
יעקב. של סיפורו היה זה

 ודרינדרנגתי לעניין. סוף לעשות החלטתי אני
שלנו. שר־החינוך של אשתו היום נבון, לאופירה
שלומך? מה אופירה, שלום

אליי?״ לצלצל אותך מביא מה .מצויץ.
הכיסא. סיפור את לאופירה סיפרתי

אמרה כך הנשיאות,״ בתקופת היה לא .זה

 ריהוט היה לא לנו כן. אחרי היה .זה אופירה.
 החדשה, לדירה ועברנו בית־הנשיא את כשעזבנו

רהי לקניית כסף לנו הקציבה ומדינת־ישראל
ה היה שקנינו היחידי שהדבר היא, האמת טים.
 את לשלם צריך היה ובית־הנשיא הזה, כיסא

 בבית, רהיטים לנו אין היום עד דולר. 200 מחירו,
אורחים." מכניסים לא ואנחנו
 השיחה את שומעת ואני הפסקה היתה כאן
לקו: מעבר הבאה

ש רהיטים כמה תיספרו .ילדים!  אז בבית! לנו י
ש אליי: חוזרת היא ככה,״  עציצים, עשרה לנו .י

 קטנים, שולחנות ושני מישרריים כיסאות חמישה
 הזה, הכיסא וישנו בחדר־השינה. ואחד בסלון אחד

משוק־הפישפשים."
 ממשיכה אני עבורו, שולם לא זאת בכל אבל
בשלי.

 ממש זו שילמו? לא עדיין אומרת? את .מה
 פה הכי־חכם האיש מי יודעת את וחרפה. בושה

בבית?״
מי?

 יצחק זה במישפחה שלנו החכם .האיש
 כבר ישולם הסכום שכל ידאג בוודאי הוא נבון,

בבוקר!" מחר

שפות
אל קול לי הודיע מתחתנת!״ מלצר .נילי

 לתוך בהתרגשות צרחתי מי?״ .עם בטלפון. מוני
 באה החליטה,״ לא עדיין .היא הקרה. השפופרת
ניתוק. ואחריה התשובה

 לא הזאת הבחורה משתגעת. שאני חשבתי
 היא חום, שיער נאה, בחורה ),40(נילי לרגע. נחה

לפה שנכנס למי לו אוי תל־אביב. העיר אימת

לי אבל  ערכתי מתל־אביב. נעלמה פשוט לי
 בחכתי: שהעליתי מה וזה קטן, מחקר למענכם
 האהובה מישפחתה עם התגוררה אבירן לילי

ש ולילי, ימים עברו בתל־אביב. שכורה בדירה
 שלוותה כספים בעזרת שמעתי, כך לארץ, באה

לשכר־דירה. כסף בלי נשארה באמריקה, מחבריה
 למוצרי־קוס־ חברה כאן לפתוח ניסתה .היא
 1 ש־ התברר ספורים שבועות תוך אבל מטיקה,

 לה בצר הדרושים. הכספים את מכניס לא העסק
לי פנתה  יי ל־ הלוואות מהם והשיגה לחבריה לי

 מחבריה, ההלוואות אבל שכר־הדירה. תשלום
 1 בדיוק הספיקו רוטשילדים, בדיוק לא הם שגם

 שוב בצרות. שוב ולילי החודש עבר אחד. לחודש
 הידלדלו, מקורותיהם אבל חבריה, את ניסתה

בתל־אביב. הדירה את לעזוב נאלצה והיא
לי פנתה ברירה, לה באין  1 כתושבת לסוכנות. לי

 את משכנת לא הסוכנות אבל דירה, קיבלה חוזרת
לי והתוססת. הגדולה בעיר אנשיה  1 דירה קיבלה לי

ל ומחכה עכשיו יושבת היא שם בראשון־לציון,
הצעות.

סיפור

מלצר נילי
 החליטה לא עוד

 עובר ששמו למי לו ואוי שפות, שש הדובר שלה,
הקידמיות. שיניה שבין הרווח דרך

לפרו בעבר נשואה היתה כארז, בחורה נילי,
 הוצאת־הספרים בעל שהוא מלצר, יהודה פסור

 בשקט, התנהל והכל ילדים שני להם נולדו אדם.
 נילי עזב, הנכבד הפרופסור שהתגרשו. עד

הילדים. שני עם בבית נשארה

 של סוחר יעקב, אחריי רץ שבועות כמה כבר
 ובפיו ביפו, בשוק־הפישפשים עתיקים רהיטים

 האמנתי כל־כך שלא היא האמת מזעזע. סיפור
 השבוע מוגזם. נשמע שהוא מכיוון שלו, לסיפור

הת שיעקב מפני פשוט אותו, לבדוק החלטתי
אמיתותו. על עקש

 גיב* בקובי התאהבה ונילי רב זמן עבר לא
 20ב־ ממנה המבוגר לאומי בבנק בכיר מנהל עול,
 בזמן גם בסיפורים, כמו פרחה האהבה שנה.

 הם הראשונים. מנשואיו סבא, להיות הפך שקובי
 שני להם ונולדו נישאו לרגע, זה את זה עזבו לא

ילדים.
 נמשכת אינה האהבה בסיפורים, כמו שוב אבל,

 עזב גיבעולי אדון התגרשו. והשניים לעולמים
 נוספים ילדים שני עם בבית, כמובן, נשארה, ונילי

שנתיים. בן ותינוק 6 בן ילד —
 כסוכנת־נסיעות לעבוד התחילה בינתיים

 אהבה לא מצאה היא אז חדשה. אהבה לה וחיפשה
 אחד אנשי־ביטחון: שניהם שתיים. אלא אחת,

 בהליכי-גירושין עכשיו הנמצא בצבא, מהנדס
 בשירות עובד השני בנילי, לזכות ומקווה מאשתו

 היא בנילי. לזכות הוא גם מקווה הכללי, הביטחון
תבחר. במי החליטה לא עוד

מי שיםיםמיז


