
המלכה עם הסוערים
מח היתד, ארצה, שאחזור תמיד חששה היא

ביותר, הבטוח המקום הדרכון. את לי ביאה
ה של העליונים המדפים על היה לגביה,
 לומר אפשר בדירה. גבוהים הכי ארונות

 בעליה ביליתי שלי הנישואין זמן רוב שאת
הבית, עוזרות שתי אבל מסולמות. ובירידה

 שלי שהדרכון לעובדה מה משום שהתרגלו
למעלה, תמיד אותו החזירו במרומים, נמצא
וקם. דרכון יפול שבע שהורדתיו. אחרי

★ * ★
בעריסה תאומים

ביחידות. כלל בדרך היו התפרצויות ך*
 לעיתים גם התחוללו האיומים אבל 1 |

זרים. בנוכחות קרובות
0 ל ואני דוריאן טסנו השנה, למאי, 9ב־ 4

ד עם להיפגש לונדון, שח ובעלה, פרקר סו
ש דילמן, (הכפייה) ברדפורד הקולנוע קן

 בת לבתו אם מאשתו, סוזי בגלל התגרש
לקיים ממשיך הוא והבת האם את .14ה־

י ל ! ה י  נישו־ תקופת במשך 1111 ל
11111 |1| | בן־גוריון, לעידוא איה |

בהריון. פעמיים לדבריו, דוריאן, היתה

המלחמה
שלה. הרביעי יוני,

 בכל מנסה שלם, מנגנון על השלטת דוריאן,
הסנסצ־ הגירושין משפט את להשתיק מחיר

לטובתה להעיד העומדים עדים 17 הכינה היא

 תיכשל אס עידוא. להביא עומד אותם עדים 8 לעומת במשפט,
ה לטובת לירות, מיליוני כמה להפסיד דוריאן עומדת במשפט

חודש. תוך להתחדש עומד משפט־הגירושין בן־גוריון. עידוא צבר

הצינו דרך לו מעבירה שסוזי מזונות בדמי
ה הטלביזיה גיזברות של המקובלים רות

אמריקאית.
 לדוריאן סוזי סילפנה שטסנו, לפני יום

 עריסה בפאריס, לה, לקנות ממנה וביקשה
 וצילום לברדפורד, הרה היא כי לתאומים,

 דוריאן תאומים. הם שאלה הראה הרנטגן
ללונדון. טסנו וכך העריסה, את קנתה

ב העריסה עם ארבעתנו נפגשנו בערב
 שלפני כך, על עמד ברדפורד מירבל. מסעדת

 העריסה. דמי את לי ישלם הוא הארוחה
 בלירות הסכום את לכיס לי תחב הוא

שטרלינג.
אש שאני לדוריאן לחשתי הארוחה במשך

 לברד־ היה. וכך הארוחה, את זה בכסף לם
בעיניים. דמעות עמדו דילמן פורר

 העריסה ״בלי לי, אמר הוא טמבל!״ ״יה
הארוחה.״ את לשלם במה לי היה לא שלך

 זר, ואתה ״אני לו, עניתי דילמן!״ ״יה
 בנק בכל גרוש חמישה על אובר־דראפט

 ללא צ׳קים של הרים דילמן! יה בעולם.
 האחיות ורק לבינך, ביני מפרידים כיסוי
הקרע.״ את מאהות פרקר לבית

★ * ★
בבגד; חשבונות

 לניו־יורק. טסים ואני דוריאן .1965 ■ווכי
 עב לימוזינה בוקר׳ שש בכלל. ישנים לא 1
 ב לאכול הולכים סקוואר. טיימס פתוח. גג

אוטומאט.
המעי כל של בכיסים לדוריאן שיש מה

 אין קטן כסף אבל ודולארים. קלינקס זה לים
 מלון לתוך נכנסים אנחנו אז פעם. אף לה

 בניו־יורק. נמצאת סוזי צהריים. שם ואוכלים
 במאנהאטן, בניחותא הולכות ודוריאן סוזי

לישראל. ההגנה מצבא טוראי הולך כשבאמצע
 בהריון אחת מימין. זאת של בעלה אני

 סתם עם מסתובבת השניה תאומים. עם
עורך־ יילחם חודשיים, בעוד רגיל. יהודי

 שוחמאכר, יוסלה של בגיורת שנלחם דינה,
למה. יודע לא איש שלי? בקתולית גם

 באושר, שלושתנו, פוסעים, אנו בינתיים
 תתקיים ורבע שעה עוד ניו־יורק. ברחובות

 על אחת אשה עוד ושל דוריאן של ישיבה
דוגמנות. — בעולם מכנים הכי העסק
 פה האנשים .76 קומה במעלית, עולה אני

ורוצ הורגים הם בפאריס. כמו ציידים, הם
ה אותם את פעם ושוב פעם שוב חים

עצמם. אנשים
 — בטעות לחדר נכנסת שבדית דוגמנית

 שילם רבלון המקצוע. של התותחים בשר
 של מודעה בשביל דולאר. אלף 75 בשבילה
 בעלות נשים 8—6 עוד נכנסות שפתון.
החלל. את ממלא מדמיע גז אדיבות. מניות.
 לעצמי וכותב השולחן בקצה יושב אני
 מחוששות פה כולן הקודש. בלשון מכתב
 הנפוץ המרץ לכדור החיבה כינוי זה בבני.

 לאשתי. פרט כולן, בארצות־הברית. ביותר
 אסיאלגאן, לה נתתי פעם זה. את שונאת היא

 שלושה איתי דיברה לא היא זה ואחרי
ימים.

ה את מכבים 76 בקומה נגמרה. הישיבה
 מניות, של אחוז 16 עם אחד, דגנראט אור.

 מ־ מתפוצצות שלו הכליות ממקומו. קם
 ה־ על צרכיו את עושה הוא קומלמנטים.

 של המושטות הידיים ועל דינים־וחשבונות,
כולם.

ש חתיכות, 57מ־ פחות לא מחכות בחוץ
 לדעת כדי אנג׳לס, מלום הדרך כל את עשו
 מחצית אז כן, אם לדגמן. יכולות הן אם

 בכלק ואז, בחלקי, תיפול שלהן מהרווחים
 בשש, ימות סמי את בארץ אביים מהכסף,
פרטית. בהפקה

 זמן כל במשך משוכנעת היתר, דוריאן
 מהדוגמניות אחת כל מהנדס שאני נישואינו

קבועות. דוגמניות ועשר מאה לה יש שלה•
 שמח־ אלא כך, כל גדול מספר שזה לא
השניה, למחצית ובאשר לסביות הן ציתן

גמור. שקר זה שהיה הרי
 היה, נגדי שלה העיקרי הלחימה אמצעי

האש בליווי חפצים, מיני כל זריקת כאמור,
ל זריקה דיסקוס, בזריקת קולניות. מות

 למקום ספק ללא מגיעה דוריאן היתר, רוחב׳
 היא, העדיפויות סדר שלפי נראה הראשון.

 ולזרוק לאכול, ילדים. ילדים, לעשות אוהבת
אינציקלופדיות. עלי

שבאמ עד שנה, בדיוק נמשכו הנישואין
 בכדי אחד, ליום לפרנקפורט, נסעתי יולי צע

בענייניה. לה לעזור
 של תמונות כחמש־עשרה עימי הבאתי
שהס לפניי ועוד מצליחה, גרמניה דוגמנית

הש דוריאן הסערה. התחילה לדבר, פקנו
 אלא לי נותר לא חפצים. וזרקה תוללה

 שנשאר הדרכון, את עימי ולקחת להסתלק
מפרנקפורט. עוד למזלי, עימי,

 דו־ הגיעה אוגוסט באמצע לארץ. ברחתי
 שוב, להתחיל בכדי בתל־אביב, להילטון ריאן

 אני אך הפיוס. של הגדולה בהצגה כדרכה,
להתפייס. סירבתי

 דוריאן פסקה לא הנישואין זמן כל במשך
 חשבונותי את ולהגדיל כספים עלי להרעיף
הגירו בקשת את שהגישה ברגע בבנקים.

 אלה. חשבונות לי לחסום ניסתה היא שין,
 בתל־אביב, שרתון למלון נכנסתי אז אבל
 אחרי ישראליים. עורכי־דין שלושה עוד עם
 של בטלפרינטר שלחתי חודש, לפני זה,

 וצרפתית, גרמנית באנגלית, אזהרות, שרתו!
להשתו לגברת יתנו לבל הבנקים, למנהלי

 ש חשבונות לחסום ולנסות בפרהסיה לל
פעלו. האיומים שמי. על נפתחו

ל' עידוא עומד השבוע
ל־ בדי הארץ את עזוב

בפא־ למשפטו התבונן
 זה שיהיה ספרן אין ריס.

 עתוני אשר סוער, משפט
עליו. ידווחו אירופה
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