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 אלה של המאומץ כ״בנם עצמו את
 אך הרגיש, סיפורו את יפת." וארנסט

יפת, רוני סגן־אלוף של המבולבל,
 הטלפונית ההצהרה מאחורי שניצב

 הזה העולם פירסם הדרמאתית־משהו,
השבוע. באותו

 בכמה חפף השבוע יפת של סיפורו
 אם ״המאומץ״, של סיפורו את נקחיות

 ובנימת מאופקים, בטונים סופר כי
ריחוק־משהו: _

 חייל רעייתי(אלה) הביאה אחד ״יום
 בא מבולבל, היה הוא בהרצליה. לביתנו
נדמה היה, הוא כזה. משהו או מהחזית

 של דימוי נוצר ליפת דימויו. •
 במחלקה שטם הגדול, העולם איש

 הכל־ כאיש העולם ברחבי הראשונה
 עם רק נפגש לאומי, בנק של יכול

 עולמי, בקנה־מידה מפורסמים אנשים
 — זה וכל מיליארדרים, עם התרועע

שמ ושתיית סיגרים עישון כדי תור
 העליזים, בימי־יפת בנק־לאומי, פניה.

 כבנק הציבור, בעיני כיום, מצטייר
 וקופסות־ שמפניה נהרות על שהתנהל
סיגרים.
 בפיו, יקר כשסיגר השבוע, יפת
בניו־יורק: החמישית בשדרה

נונו■? גאון הוא בינו שצדיק קנע ,.מ■
 דאר■ רטלנן צוין ה״ח׳ מדוע ★

 ושיו לעזוו השיקולים ★ הווביץ?
מיקצוע״ם!״ היו הווב־ץ !רמישנחת _

 הוא לאט־לאט, ממושב. או מקיבוץ לי,
 אחר־ איתי. הילדים, עם קשרים קשר

לאט־לאט. ניתק הקשר כך
 הוא פעמים. כמה לו לעזור ״ניסתי

 לי נדמה פעמיים. או אחת פעם התגרש
 סגן- רב־סרן, — בקבע משרת שהוא
(סגן־אלוף.) אפילו. אלוף

 ריש־ לאמצו באמת חשבנו ״האם
 אבל הרעיון, את העלתה רעייתי מית?

 לכך. מסכים שהייתי אומרת זאת אין
 זה משלי. ילדים חמישה לי יש

מספיק...
פירסום.״ אוהבים אנשים ״שוב,

 אין שמפניה. שותה לא בכלל ״אני
נולד,״ הזה הדימוי איר מושג לי

ל ע  ״בנל,־לאומי״ תביעת •
פור שבישראל לו משסיפרתי נגדו.

לפ להגיע עומד שהוא באחרונה סם
 הפנסיה גובה בעניין הבנק עם שרה
שעו שלו, סכום־הפיצויים וגובה שלו
בתמיהה: הגיב לאומית, שעורירה רר

 כזה. הסדר שום על לי ידוע ״לא
נכון!" לא זה פורסם? זה איפה
 בו בחרתי ארנון.״מדוע יגאל •
שאמנון מפני שלי? עורך־הדין להיות

להתפטר! רציתי ״לא וינר: שושנה ע□

 8 (בנק הבנק את ייצג הרי גולדנברג
 1 קראתי איתי. הפיצויים בהסדר לאומי)

 ? החת־ על גם הלילית׳, ,הפגישה על
̂  להעמיד האחרונות(ההחלטה פתחויות

 5 המשתתפים שיבעת ושאר ארנון את
 י בנסי־ עד הטרדת בעוון לדין בפגישה

ישר!" בחור הוא חמורות). בות
 יפת ארנסט הביתה. השיבה •

 זה נושא לישראל. לשוב משתגע
 ארצה געגועיו שיחתנו. במהלך הועלה
 טרם הטלפוניות בשיחותינו גם ניכרו
 חודשיים״שלושה לפני לניו־יורק. בואי
 בחשאי להגיע עומד יפת כי לי נודע

 הודעה קיבלתי דבר של בסופו .ארצה.
תוכניתו. את ביטל שהוא טלפונית

 שלא באוזניי אישר שעבר בשבוע
 התכוון אכן הוא אזעקת־שווא. זו היתה
בו. חזר האחרון ברגע אך בארץ, לבקר

 צריך לא שאני חושב ״יגאל(ארנון)
 וחיכה רם, בקול הירהר עדיין!״ לחזור

 עם משחק יפת חוות־דעתי. את לשמוע
 בניו־יורק, חודשים כמה לחיות הרעיון

 שוהה בתו באירופה(רותי חודשים כמה
בארץ. חודשים וכמה בלונדון)
 מצעדים פוחד איני לי? יעשו ״מה

 יעמידו מה, נו, תיקשורת? ליגאליים.
 יארבו עיתונאים דירותיי? ליד צלמים

 עם מה מזוכיסט. לא אני לא, לי?
 במיגדלי־ אחת שתיים: לי יש דירותיי?

בנין. ברחוב הבית דויד,
 והעוזרת אותן, מתחזק שלי ״הנהג

אותן." מנקה
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