
)35 מעמוד (המשך
 שהילדים הוחלט הגירושין בהסכם.

 שני יהיו למעשה, לשנינו. שייכים
 והילדים השני, מול אחד ממש בתים,
 עשינו זה כל לבית. מבית לעבור יוכלו

מת פסיכולוגית של ייעוץ בעזרת
. אימה.

 שתי לה היו לאורנה. יקרים הילדים
קי בניתוחים מאוד, קשות לידות
סריים.

 יש אורנה למען שהשגתי בדירה
 חדר ילד, לכל חדר חדרים: ארבעה
וסלון. לאורנה

 לילדים מזונות קיבלה אורנה
מזה. יותר לא הרגיל. בשיעור

הגט סיבות ער ♦
אורנה, עם שלי הנישואין יהורם:

 שלהם. בבית הייתי דקות חמש תוך
 בחדר־השינה, רדומה אותה מצאתי

 השידה ועל העוזרת, עומדת כשלידה
כדורי־שינה. של חפיסה ראיתי

 (מסוחררת), דיזי שהיא הרגשתי
 הזעקתי סיכון. לקחת שלא והעדפתי

 ל־ וצילצלתי מהרצליה, רופא מייד
שלה. עורך־הדיו
 לחדר- אותה לקחת המליץ הרופא

 לחץ־הדם. את שבדק אחרי המיון,
 לחדר־ שלי במכונית אותה לקחתי
 שעה חצי חיכיתי בבית־החולים. המיון

 ומאוחר שלה, עורך־הדין שהגיע עד
 ידע ולא שמע לא יהורם ההורים. יותר
דבר.

 זה אותי ששבר מה אורנה:
 של עורך־הרין הסכם. בינינו שהשגנו

 אותו וקרע הזה, להסכם התנגד יהורם
נגמר היה. זה הוא, אילמלא לגזרים.

להתחתן רוצה הייתי יהורם:
קובע... גינו > וגיל ו שנית.

להיעלם, רוצה <ני 1 :אורנה
מעולם... הייתי א ל כאילו

 יפים, נישואין היו שנים, תשע במשך
 לאותה עד מי־מנוחות, על והתנהלי

 שהיום מחבר, שקיבלתי שיחת־טלפון
 חבר (אותן מאוד. לו אסיר־תודה אני

 והתקין בו, בוגדת שלו שאשתו חשד
 שבביתו. לטלפון מכשיר־הקלטה

 אשתו עם אורנה דיברה בהקלטה
 שלה הרומאנים על חבר אותו של
גברים.) עם

 שזה מאמין אני בגורל. מאמין אני
 אומנם אורנה להיות. צריך שהיה מה

 גם שלום־בית, ושוב שוב ביקשה
 היו בבית הבקשות בבית. וגס ברבנות

גופניות. לא מילוליות, רק
 אותה זה נגדי שהיה מה כל אורנה:

 ובין ביני קישקושים של הקלטה,
 הוכחה שום נגדי היתה לא החברה.
ממשית.

 נסיו! ער ♦
החתאנדוח

 הביתה. בדרכי הייתי גאון: בני
 התקשרתי שלי שבמכונית מהטלפון

 לי, ענתה אורנה יהורם. של הבית עם
לא־טוב. מרגישה שהיא ואמרה

 ההסכם על שמח לא הוא בסוף גם מזמן.
בינינו. שעשינו

 היה שלי נסיון־ההתאבדות כל
 ביטל שיהורם אחרי איומים, ברגעים

 שאני הרגשתי הראשון. ההסכם את
 ושבגלל לי, מתנכלים שכולם בודדה,

 היקר הדבר את ממני יקחו ההשמצות
הילדים. ביותר,

 ניסתה שאורנה ביום יהורם:
 ברמת־גן. הופעה לי היתה להתאבד

 בלילה. וחצי 12ב־ הביתה חזרתי
 אורנה את ראיתי בבוקר, 7ב־ למחרת,

 נודע אז רק הילדים. את מאכילה בבית,
בבית־החולים. בלילה היתה שהיא לי

העיתונוח ער •
 עשתה העיתונות לדעתי, אורנה:

 רק לא אותי הציגו בל־יתואר. נזק לי
 כסף גם שמחפשת כאחת אלא כזונה,

חיי־רחוב. שמנהלת אשה ברחוב.
 את שמכרו ההרגשה לי היתה
 גרושים. כמה בשביל שלי הנשמה

 השני, עם אחד להיות נועדו האנשים
 יתכן ולא הגירושין, מוסד גם יש אבל

 עיתונאיים, סקופים להשיג שכדי
ילדיי, גוויות ועל גווייתי על ידרכו

דויד־משה בנה עם אורנה
קיסרי בניתוח לידות שתי

אותו! אוהב ואני תמיד, אותי יאהב הואאורנה
 של מכותרות יתפרנסו ושעורכי־דין

עיתונים.
עי זרקתי עיתונאים. אליי פנו

 לא כבר כי ידוע, שבועון של תונאית
עי של בפרצופיהם להסתכל יכולתי

תונאים.
 קובעים שעיתונאים ונורא איום זה

 את לשלם מעוניינת לא אני חייך. את
 שאני מה כל הפירסום. למען המחיר

 הייתי לא כאילו להיעלם, זה רוצה
היום. לי שיש היחידי הרצון זה מעולם.

 המצוקה, הרגשת כל עם יהורם:
 ותחושת־ הגט, בזמן נתון הייתי שבה

 לפני וערייה עירום עומד שאני העלבון
 אני אינטימיים, הכי בדברים הציבור

 עיתונאי לאף בטענות לבוא יכול לא
 על שכותב העיתונאי אותו זהו אחד.

 העיתונאי ואותו שלי, הצגת־הבכורה
 בגללו ושגם התקליט, למכירת שגורם

אולמות. ממלא אני
 פאתטי להישמע רוצה הייתי אני

 הטוב את ״גם לאשתו שאמר איוב, כמו
 נקבל?" לא הרע ואת מאלוהים, נקבל

 של כבודו הבדלות. אלפי אלף להבדיל
הג מונח. במקומו הקדוש־ברון־הוא

 שציל־ אחת עיתונאית לעשות דילה
 שהציגה עיתון־ערב, מטעם אליי צלה
 ושאלה: חברתית״ כ״כתבת עצמה את
 לקדם כדי זה הגירושין שכל נכון ״זה
שלך?״ התקליט מכירת את

הומים על #
לבין ביני הסופי ההסכם יהורם:

 טיוטת־ של העתק למעשה הוא אורנה
 בינינו שהשגנו הראשונה, ההסכם

 ניסו לרבנות, כשהגענו בהתחלה.
 את לגמור הראשון בשבוע הרבנים
 מחול־השדים את כשראו אך הסיפור.

 תור לנו קבעו הם סביבנו, שהתחולל
 שנתבשל כדי חודשים, שלוש בעוד
שלנו. במיץ

*

 וההשמצות, הדברים מכל אורנה:
מקסימים. היו הרבנים

 עוו נטה ♦
הגיוושיו? -

לי עלו הגירושין כל יהורם:

אמו עם יהורם
נהרס...' שלה הבן של שהבית השמחה אמא .אין
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