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 ק1זק כשהיה יפת ארנסט עם שושנה בילתה מים1 שלושה
 גרה היא עכשיז - שיף לחיים לחזור מנסה היא זמאז - לה

לשם אותו גם להחזיר ומנסה ולה. לחיים המשותפת בווילה
 הכל־יכול, הבנקאי יפת דנסט̂ 

 אחרי ועדת־בייסקי, על־ידי הודח 1\
נואשת. מילחמת־מאסף

 שלו. הצרות נגמרו לא בזה אבל
 הבנקאית במערכה המפלה בעיקבות

הרומאנטיים. בחייו מפלה גם נחל
 במשך שהיתה מי וינר־שיף. שושנה

 המלונאי של הנאמנה אהובתו שנה 12
 יפת לטובת שיף את ושעזבה שיף. חיים

״חושבים". עשתה בשיאו, היה כשזה
שיף. לחיים לחזור רוצה היא

גגו אחרים
ש ל שו מ של הבלתי־נצחי ל  היסטוריה יש שיף־שושנה־יפת )

לא־מעט. עליו נכתב וכבר ארוכה,
 חיים עם להתחתן יכלה לא שושנה

 להתגרש הצליח לא שזה מפני שיף.
 בנו אם רק לא שהיא איילת, מאשתו.

 לחלק שותפה ליבו. למגינת גם. אלא
באו איתו חיה שושנה אבל מרכושו.

 וגם אושר, הרבה — ובעושר שר
טו שנים 12 במשך — עושר הרבה
 ילד. לו להביא ניסתה גם היא בות.
 ,40ה־ גיל את עברה שכבר אחרי

נסיונותיה. נכשלו פעמים ושלוש
 יריד ידיד. גם היה לשושנה

 ידעו מעטים בלבד. מישפחתי־עיסקי
 המהולל, הבנקאי יפת. ארנסט כי

 לא־פעם עליו אמרה היא איתה. מיודד
 טורי־ לצרף התדע בנקאי, סתם שאינו

 קטעים לצטט יודע גם הוא מספרים.
הגרמנית. ומהשירה משקספיר

 כי — ׳שחשבו מי — חישבו הזמן כל
 עצמו, על שקיבל ידיד רק הוא ־פת

אחרי שלה, בעסקים לטפל ברוחב־לב.
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הבלתי־גמורה) הבריכה הווילה(מאחור: גן
בלונדון חדרי□ שישה

 כיהן יפת צעיר. בגיל שהתאלמנה
ובתה. בנה של רישמי כאפוטרופוס

 יהיה שלא לכך שדאגה מי היתה
 יחסי על אחרות בשמועות מחסור

 איילה. כמובן. זאת, היתה שושנה־יפת.
 שיף. חיים של (עדיין) החוקית אשתו

 בעל־פה. שושנה את האשימה היא
מנה שהיא בבית־המישפט, ואף בכתב.

יפת. ארנסט עם רומאן לת
 כזאת? רעה ללשון האמין מי אולם

 ויפת שושנה בין היחסים כי ידעו הכל
 אותו ליוותה היא ותרבותיים. יפים הם
 אחרי לקונצרטים. — אותה הוא או —

 *שלוש לפני אלה, מאשתו, שהתגרש
 האישה וינר־שיף שושנה היתה שנים,

 בפומבי. איתה נראה שיפת היחידה
 רצה לא איש פומבי. היה שזה ומכיוון
בגו. אחרים דברים שיש להאמין

לדאוג,
מרחוק אגל

 שר ־צאה חורשים ׳טיבעה פני
 דירה שם ורכשה ללונדון, שנה /
 סוויס־ בשכונת חדרים שישה של

 לא איש שם? אותה ביקר מי קוטג׳.
 סדר ערכה היא בליל־הסדר אבל ידע.

יפת. ארנסט ישב ולצידה איש. 14ל־
 לצרות שיף חיים נכנס בינתיים

 העיסקיים. חייו על לחם הוא עמוקות.
 השאירה היא לצידו. היתה לא שושנה

לבדו. להילחם אותו

 לו, ״דאגתי שושנה: טוענת מדוע?
 שאלתי שלי. בדרכים מרחוק. אבל
שלא,״ אמר והוא לחזור, אם אותו

 כשהיה לה הזדקק לא שיף חיים
 כנראה, הוא, יפת ארנסט אבל בצרה.

 לצרה נקלע כשהוא אחר. מסוג אדם
 לה. קרא דווקא הוא חייו, של הגדולה
 לצידו והיתה מלונדון, חזרה שיוישנה
 הימים אותם — ימים שלושה במשך
 להתפטר אם להחליט עליו היה שבהם

לאו. או לאומי. בנק מניהול מרצונו
 בחדר השיניים נמצאו ימים באותם

 משם דן־קיסריה. במלון 310 מס׳
 מועצת־המנהלים לישיבת יפת הגיע

התפטרותו. את הגיש שבה הבנק, של
 יפת ארנסט חזר לא זה מעמד אחרי

 ישר נסע הוא ולשושנה. למלון
 לסדר כדי ימים, לכמה לארצות־הברית,

עסקים.
 לה המשותפת לווילה עברה שושנה

 אומנם, ״חושבים". שוב ועשתה ולחיים,
 איתה, להתחתן ורוצה אותה אוהב יפת
זאת. בכל השתנה המצב אך
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ערגי!" ^
 ליד בתל־בנימין הזאת הווילה ת ^
במ ושושנה חיים רכשו רמת־גן <£

 את שם בנו הם שנים. כמה לפני שותף
שלהם. וילת־החלומות

בריכת־ נגמרה. לא עדיין היא


