
 לכם הבטחתי מזמן שכבר נזכרתי פיתאום
 אבי וחברה שטיר ישראלה בין חתונה

 מייד דבר. שום אין והנה רובינשטיין,
 אבל העניין, מה לברר כדי לביתם, טילפנתי
יום. אחרי יום ענה לא הטלפון
 מקום שטיר, לצוות התקשרתי בסוף
 הדרינג־דרינג ואחרי ישראלה, של עבודתה
לי. ענתה היא השלישי

 שנרגעו ואחרי אלבין, מיקי כשנפטר
 לאלמנתו, המבטים כל הופנו מההלם, הרוחות
 את אחד שאלו אנשים חודשים אלבין. גליה
 עושה, היא מה לעשות, גליה הולכת מה השני

 פיזרתי אני מסתדרת. היא איך רואה, היא מי את
חומר. לי שיאספו כדי שפיונים שלושה
 התמקד השני ביתה, ליד קבע ישב מהם אחד

 בתים, שיבעה לגליה יש שם בקיסריה,
קריאה. לכל מוכן בעיר, הסתובב והשלישי
 אצלי התייצבו חודשים שלושה אחרי

 למשכורת. תוספת־שיעמום וביקשו השפיונים
 באה פעם כלום. קורה לא גליה שאצל סיפרו הם

 פעם מחיפה, פנינה, שלה, אמא אותה לבקר
 מיקי, של אמא בוניה, אותה לבקר באה אחרת

קפה. לשתות חברה איזה גם באה ולפעמים
ושלח חדשים, שקלים כמה לחבר׳ה הוספתי

אחריה. ולעקוב להמשיך אותם תי
 ניסתה שגליה הן האחרונות החדשות אז

 אבל וחדשות, במוניטין מניותיה את למכור
מיני כל עם התייעצה היא רבים. קופצים היו לא

 הכי שהדבר בעצמה החליטה ובסוף מביני־דבר,
 הישן החלום את להגשים הוא בשבילה טוב

מפיקת־סרטים. ולהיות שלה
 במיוחד שעבר בשבוע נסעה היא זה לצורך

 הבינלאומי המפיק עם להיפגש כדי לאילת,
עכ אז חברתו. עם שם שהיה מילצץ, ארנון

 מפיקים איך תלמד שהיא ועד לומדת. היא שיו
 לבזבז לא החליטה היא עצמאית, בצורה סרטים,

 ללמוד באוניברסיטה ונרשמה הזמן את
 השפיונים שאחד במה קשור זה אולי עיתונאות.

מס בכיר שאיש־תיקשורת לו נדמה לי: גמגם
זאת. בכל בשטח, תובב

הטלוויזיה סידרת
 היא איך יודעת לא אני בזרועותיו. להתנחם

הח שהיא אחרי מאוד מהר אבל זה, את עשתה
 ושוב רבו שוב וקטי פיצי החלטתה את ליטה

 כאילו פיצי של בזרועותיו נפלה וחווה נפרדו,
 בעושר להם חיו הם וככה הראשונה. בפעם
 מיגדלי במלון סוף־שבוע חופשות עם ובאושר
הם ושוב רצופים שבועות שלושה אולי דניאל

הקודם; הפרק תקציר
 ועברה פולום גי את עזבה לוי חווה אז ...

 שבגללה (״פיצי")ויטונסקי איציק לאופנאי
 זוזובסקי. קטי שנים מזה חברתו את עזב
 לחזור שמיהר פיצי, את חווה עזבה כך אחר

 שרצתה, מי עם שעשתה מה עשתה וחווה לקטי,
ו־ לפיצי לחזור דווקא לה התחשק ופיתאום

רובינשטיין אבי עם שטיר ישראלה
החתונה? עם מה נו,

 לחתונה מחכה אני אבי? ועם איתך קורה ״מה
זמן!״ הרבה כבר

 כך צרות, המון לנו יש אבל מחכה, אני ״גם
לחתונה.״ הראש את לנקות הצלחנו שלא

צרות?״ ״איזה
 אבי, של אשתו־לשעבר עם הסיפור ״כל

 בהונג־ מישפטיות תביעות מיני כל שהגישה
 לחודש, דולר אלף של למזונות ובקשות קונג

 מטפלת ומשם מכאן עורכי־דין סוללת ועכשיו
בנושא.״

 האחרון בזמן אתכם רואים לא ״בכלל
 לטלפונים עניתם לא וגם נוצצים, באירועים

בבית.״
 קיבלה שלנו העוזרת עניין. באותו ״הכל

 ולא לזרים, הדלת את לפתוח שלא הוראה
 שמישהו מפחדים אנחנו טלפונים. על לענות

 בהונג־קונג, בית־המישפט צו את לאבי יביא
לשם." לנסוע אלא ברירה לו תהיה לא ואז

החתונה?" מתי זאת, ״ובכל
חודשיים.״ שתוך מניחה ״אני

זוזובסקי קטי
באיטליה פגישה

נמאס. לחווה כי נפרדו,
הנוכחי: הפרק
לאי פיצי נסע נפרדו שהם אחרי יומיים

 יודע אלוהים כן, גם זמן באותו בדיוק טליה.
 עברו שניהם אז לאיטליה, קטי הגיעה איך,

 ובאותה העיר, באותה הרחוב באותו בדיוק
 ותיכף ולהיפך, זה את זה ראו והם השעה,

 ואפילו ביחד, הם ומאז האהבה, ביניהם התפרצה
 בדירה לגור עברה שוב וקטי ארצה, ביחד חזרו
 יהיו שהדברים וכדי בורלא. ברחוב פיצי של

 מסיבה ערכו הם ישראל, עם לכל לגמרי ברורים
 וכולם האחרון, השישי ביום רבת־משתתפים

ביחד. שוב בני־הזוג ואת הקולות את ראו
הבא. בשבוע המשך

לעזאזל? להם, מתרגם מי

 והם נמשך, מנהל־המכירות, שלד, הנם עם
 שילמדו בסביון. שלו בבית ביחד, לגור עברו

 של חיי־הרגש על שליטה להם שאין הגרמנים
העובדים!

ויטונסקי איציק
- בישראל פרידה
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יריב שורסית


