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שהת אחרי ליאורה, בית. אשת מחפש
 סיפרה ולא הוציאה לא מעולם גרשנו,

 אשה־ היתה תמיד היא רעה. מילה עליי
קלאסה.

ה אחרי הייתי מאורנה, כשנפרדתי
התיי־ לא הסורגים. מאחורי סרט

 מישרד על סיפרה גם היא מובחר).׳'
 לשם ניהלה. היא שאותו להיכרויות,

ת.0חברי*כנ גם באים היו
 הזה הסיפור היה הזמן כל וכמובן,

 אהבל. כמו לה האמנתי ההריון. על
 היא אחד יום חודשים, חמישה אחרי ,

ואני, הפילה. שהיא לי וסיפרה לי קראה

 רהתונז! ■נול רא אני החס! .,אני
 להיות במקום עצבים! מר■ אני

 עצמי את מצאתי אמנים, בחבות
בו ד שוטרים בחבות פעמיים נ

ההצ לאחר והחלטתי מהנשים, אשתי
 בית רציתי מהבארים. לי שנמאס לחה,
וילדים. אשה עם חם,

 האמנתי ^
אהבל! פמו ^
 כל חבר. דרך הכרתי אלן
באו־ שפגשתי בחורה על הסיפור

 יותר מאוחר רק האמנתי. הטיפש,
 בכלל יכולה לא שהאשה לי, הסבירו
לל בלי החמישי, החודש בסוף להפיל

 • שכבה לא אפילו היא לבית־חולים. כת
שעה.

 בלי שלה. מהסיפורים רק חייתי
 הוכחות לי אין היום עד כלום. לבדוק
 החשבון לפי בהריון. בכלל היתה שהיא
החודש. ללדת צריכה היתה היא שלה,

אבל למחייתי, שמרוויח אדם אני

דווידסקו איריס עם שרעבי
1 העולם אשת והיא - שוביניסט •אני

 לא כי הכרטיס, את ושילמתי טובוס
 אחרי שבוע נכון. היה לא כסף, לה היה

 בהריון. שהיא לי סיפרה היא שהיכרנו,
 שנתיים. במשך קודם חבר לה שהיה

ש עד וחיכיתי כאביר להתנהג ניסיתי
 לצאת, המשכנו הפלה. עשתה היא

 מה כל התחתנו. וחצי חודש ואחרי
גרושה. שהיא עליה שידעתי

 שוק, קיבלתי החתונה אחרי שבוע
 חושב, אתה ״מה הפליטה: כשהיא
 שתהיה כלום? היה הראשון שבעלי

 ואמרתי חייב, נשארתי לא עליו!״ כפרה
 כמו ויופי גוף לך יהיה לא לעולם לה:

 כמו חזק, בה לפגוע רציתי לאורנה!
 אסור בועז עם כי בי, פגעה שהיא

בטוב. ללכת רק — להילחם

 לי הודיעה היא נוסף שבוע אחרי
 ידעתי מאושר. הייתי בהריון. שהיא
 והחלטתי לעסקים, טוב ראש לה שיש

 העניינים ניהול את בידיה -להפקיד
 כל הייתי! נאיבי איזה שלי. הכספיים

דמי־כיס. היה זה ממנה שלקחתי מה
 חושב ״אתה הפליטה: היא אחד יום
 לקחתי אני רמה? על אצלך חיה שאני
 (הרואין קריסטל־מלכים רק פעם
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 ביזבוזים. לעצמי להרשות יכול לא
 מסם, לקחה שהיא לי התברר פיתאום

 1400 פעם מאמריקה, שהגיע שלי חבר
 הלכה היא .500 השניה ובפעם דולר

 במצב שאנחנו וסיפרה שלי לחברים
 אני, דולארים. אלפי מהם ולקחה קשה

 לא מעולם באמת, כסף לי היה כשלא
 לא הגאווה איפה! אחד. מאף לקחתי

לי. נתנה
 מחשבונות הודעות הגיעו פיתאום

 כיסוי ללא צ׳קים על בבנק שונים
 צ׳קים הופיעו ביניהם פיזרה. שהיא

 נהג- עם נוסע אני אחד יום מזוייפים.
 שלא אשתי, של צ׳ק שלף והוא מונית,
 אשה אליי ניגשה אחרת בפעם כובד.

ובמבו התנצלות ותוך בתוכנית־למד,
 לה חייבת שאשתי לי הסבירה כה

 היו שלקחה. ספר על שקל, 15,000
בגדים. מחנות טלפונים

 איזו ומעבר. מעל אותי רימתה היא
 כשה- בשתיה, אותי להאשים חוצפה

 ג׳ין עם הוא שלה הקבוע קוקטייל
 מתחילה היא שתויה, וכשהיא ובקרדי?

אותך!״ ארמוס אני אתה? ״מי לקלל:
עצ כשכולי להקלטות הולך הייתי

בים.

השבוע תמונות
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 ניסו ומלוויו שמאמיניו למרות גאבא״סאלי, את צילם הזה. העולם צלם צפריר, ציון בבית״המישפט.
 נגדו שהגישה תביעה בעניין לבית-המישפט בא סאלי באבא העליונה). המצלמה(בתמונה מעין להסתירו

את בירושה קיבל כשהוא חודשים, שמונה לפני נפרדו הם שנים. תשע במשך אהובתו שהיתה לב, מירה

 גר באבא״סאלי שבנתיבות. מביתו אליה לטלפן נוהג הוא לטענתה, אבל נפגשו. לא מאז מאביו. התואר
 הטלפון את נוטל הוא לב, למירה לטלפן רוצה כשהוא ילדיו. ושמונת אשתו עם ביחד ענק, בבית עכשיו

 בסכום והפעם נגדו, נוספת תביעה להגיש שבכוונתה טוענת, לב מירה מחדר־השרותים. ומדבר האלחוטי
 של טענתה לפי זה. בערך הראשונים, מנישואיה תכשיטיה את לו נתנה כי טוענת, היא דולר. אלף 56 של
זה. סכום לה חייב שהוא מאשר הוא שבו מנתיבות, הקדוש על״ידי החתום במיסמך, מחזיקה היא לב,

 של ״הכתבה עליי: צורחת היתה היא
 שאני ממה אפס תהיה בעיתון אורנה
 את ידעה היא בעיתונים!" עליך אכתוב

 העיתונות. — שלי הרגישה הנקודה
 לסידורים. הולכת היתה היא בוקר כל

מיפעל? לה יש לה, יש סידורים איזה

לבד
 לפני לגמרי. אותי שכרה יא ^

 מיכתב לי השאירה היא שבועיים \ 1
 חזרה היא בערב להתאבד. הולכת שהיא

 שהיא לצעוק, והתחילה הביתה פיתאום
 עם אותי ותשאיר הבית את ממני תקח

בלבד. התחתונים

ישן
בסלון

ח תקליט להוציא עומד אני כיום
 את לי לכתוב אמור מנור שאהוד דש,

ל יכול לא אני כי הרוס, אני המילים.
 להיות במקום עצבים. כולי אני התרכז.

 עצמי את מצאתי אמנים, של בחברתם
 אחרי שוטרים, של בחברתם פעמיים

 הכאתי שאני במישטרה התלוננה שהיא
בה. נגעתי שלא נשבע אני אותה.

 אני גיהינום: של חיים לי יש בבית
 יום סוגרת. היא הטלוויזיה, את פותח
 וחצי, 2ב־ הביתה חזרה כשהיא אחד,

 היא מנעול. על הדלת את סגרתי
 את שפרצה המישטרה, את הביאה
הדלת.

 שלה, עורך־הרין בעצת כנראה
פיתאום התחילה היא האחרון בשבוע

בבית. הטינופת את לנקות
בחדר־השינה. והיא בסלון ישן אני

 בשקט להתגרש זה רוצה שאני מה כל
 כדי שלי, המכונית את מכרתי ברבנות.

 אותי סיבכה שהיא החובות את לשלם
בהם.

 אבי המישפחה. זה שלי הגדול המזל
 אתה בסדר, לא שהיית ״אפילו לי: אמר

בני." נשאר
 שהיא לדירה, שלה הדרישות כל

ש מה שכל מראות שנה, 13 מזה שלי
 של־ חשבה היא כסף. זה רצתה היא

מיל להרוויח זה שרעבי עם התחתן
אצלי. סיכוי שום לה אין יונים.

והש אותי ביזתה אותי, רמסה היא
מאנשים. מתבייש אני פילה.

■ יריב שולמית
2480 הזה העולם


