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71 החצץ
 בבית לחישאר שלה ובצורך אשתו, של המסתגר

קרו ידידים אולם ובתם. בנם שנולדו אחרי
 עם דן שניהל רומן על ידעו כבר יותר בים

 במישרדו שעבדה צעירה צרפתיה אדריכלית
 החל שדן בכך שהחל הרומן, בספר). (ג׳רלדין,
 נסיעה אחרי הסתיים בלילות, מביתו להיעדר

 לצר- הסתבר שם לחו״ל, השניים של משותפת
 לוותר מוכן אינו עדיין המושך הגבר כי פתיה

אשת־נעוריו. על
 איתן, ודן רחל של בחייהם אלו שנתיים על
 בהם בימים החל — ושידות שידה עלילת נסבה
בעלה, של בגידותיה את לראשונה רחל מגלה

הסופי. בפירודם וסיים
 אביבה- נמצאת עדיין הרומן של בסופו

 בא במציאות אולם מישל-פייר. עם חחל
ניש איתן רחל זה. לרומן־אהבים גם הסוף

 השואה, ניצול צעיר, אמריקאי לכימאי אה
 מיספר מזה בניו־יורק עימו וחיה והיא

יש לסיפרות כמרצה ׳משמשת היא שנים.
 הופ־ באוניברסיטת אידיש ת וסיפרו ראלית
 עבודת את ומכינה שבלונג־איילנד, סטרה

 באוניברסיטת . בסיפרות שלה הדוקטוראט
להי איתן דן גם הספיק בינתיים גיו־יורק.

 גם עברה אשר שני, רינה מהמשוררת פרד
בארצות־הברית. להתגורר היא

ת דמויות הו  מזו
ורבילות-לשמה

 של החדש הרומן נראה זה רקע ל *6
ע  של שלאחר־המוות כניתוח איתן רחל י

הסיפרותיים, ערכיו הראשונים. נישואיה

1 ך 1  אשת־החברה ניסנזון, ן1111
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 היא, עוקצנית, ביקורת איתן רחל תחת

 וייס־יעקובסון, רינה של המייצגת הדמות
ודוגמנית. מלכת־יופי בשעתו שהיונה מי

 עומדים ■כאלה, ימצאו שהמבקרים במידה
 רכילותי אופי בעלי סיפורים של בצילם
דווקא. ■טוב-לב מעודף !סובלים שאינם
״ה של הבולטות מהדמויות וכמה כמה

ש לתיאורים זוכות הישראלי הנוצץ״ חוג
 !מתיאוריה כמה הנה ביותר. נלבבים אינם

איתן: רחל של
 בספר בעלה של הבוס יקיר, חיים >•

 יצחק האדריכל של בן־דמותו שהוא —
האד במישרד איתן דן של שותפו ישר,

 שבע בו מחזיקות ׳שתמיד ״גבר ריכלים:
 שיופיו יקר, ובבלייזר מידבר בנעלי נשים,

כולם...״ את מיד הדליק החשמלי, המוזר,
 — יקיר חיים של כלתו זולת, דפנה •
 יצחק של אשתו רפפורט, תמר היא הלא
ה בנוסח מתוארת עימו שחופתד, ישיר,

במקצת, שמנמנה וכבר ״יפהפייה : בא
 בחליפה ניכר, אינו עדיין הריונה אבל

 ושערה ושיניים עין ת צח כחולה, חגיגית
 גזור המבריק בלונדית) היא (תמר השחור

צווארה...״ במחצית נהדר איירודינאמי בקו
 ■מפיק־ מדבר עליה סוליבאן, מיס •1

 אביבה פוגשת שאותו ההוליוודי הסרטים
 על להיות, צריכה בהצגת־תיאטרון ש״ץ

 הקלים השיבושים למרות הניחושים, פי
 אף לה ״היה דודן: זיווה בתולדותיה,

 והיא בשר-למהדרין, חמוץ מלפפון של
קונסר סיניגוג באיזה לעברית מורה היתד,

חמי של במשכורת בלונג־איילנד, בטיבי
(ה הניתוח אחרי בשבוע. דולאר שים

 גרי- למרב ישר אותה הכנסתי פלאסטי)
 נהדרת, !זימרת מצויינת, דוגמנית שו... פן

 ליל־שבת בתוכניות כישדונית מראיינת
 חבר- של הנבחרת נערתו וגם בבתי־מלון

 הכלליים...״ הציונים ימן מיסויים כניסת
ב היא, ניסנזון — בר-ניסן גדעונה •1

מסי נערכות שבביתה אשת־חברה רומן
מת בהן הנוצצת, הישראלית החברה בות

 הסגל ואנשי בכירים קציני־צה״ל בלטים
 כ״בת אותה מתארת איתן רחל הדיפלומטי.

 עם התחתנה הכרמל, משוק ירקן איזה של
 מלכת- אקס מהחובות... עשיר פרדסן איזה
 אוהרה סקארלט הבי״לויים... של היופי

 ישראל...״ דרום של
 האחרונים בשבועות שנערכו בוויכוחים

 הדמות כי המסקנה, היתד, זו דמות לגבי
 זו היא איתן רחל כנראה התכוונה שאליה

בשע שהיתר, מי וייס־יעקובסון, רינה של
 ונישאה ■ומלכת־יופי, דוגמנית־צמרת תו

ברחובות. עשירה פרדסנים מישפחת לבן
 — ש״ץ אמנון של אהובתו אוסנת, !•
 — בספר איתן, דן ,בעלד,־לשעבר הוא
 ״אוסנת שני. רינה טעות, כל ללא היא,

 הילדים את מלבישה שאת לכולם מספרת
 — מאמנון.״ כסף לסחוט ׳כדי בסמרטוטים

מפי ״אוסנת — שמנות,״ רגליים לה ״יש
 פרי- שאת משום אותך עזב שאמנון צה

 את בדיוק לי הסבירה ״אוסנת — .״ג׳ידית
ב הקפיצים את בודקת שהיית :העסק

מת ״אוסנת — החברה.״ כל של מיטות
 את להוציא אותו שאילצת כך על מרמרת

באישיו להתחשב בלי לחצר, פח־האשפה
 הרבה את !אותו מבין לא .״אני — תו...״
ממנה!״ יפה יותר

 המיזדון על שכבי
י ושיתקי —

 המורעלים העוקצניים, ׳החיצים צד ך*
 כלפי איתן רחל ששולחת לפעמים,

בע מאשימה היא אותו הנוצץ,״ ״החוג
 לתאר מנסה היא נישואיה, בחרם קיפין

 גם הצטעצעות, ׳וללא ברגישות בכנות,
 לד,־עצמה שהיו מהרפתקות־האהבים כמה

שלה. בחיי־ד,נישואין המשבר בתקופת
שב ביותר המסקרנת הרפתקת״ד,אהבים

 ש״ץ אביבה מנהלת שאותה זו היא רומן
פי- ״אלוף רמרז בנימין עם איתן, רחל —

 ה־ התיזמורת של ״הדפקן ל||1| * ¥1
הישראלית״ פילהרמונית

 נגן שהיה צרפתי דל־ווסקובו, פייר הוא
 רחל ניהלה שעימו בתיזמורת, ראשי קרן

נטשה. שבעלה אחרי ממושך רומן איתן

בצד,״ל.״ הדרום קוד
״מפ כך: האיש את מתארת איתן רחל

 בבד מידות, גדל היה חיל-השיריון קד
 בבידוח גיכווצות הרווחות ;ועיניו וממשל,

 את ליבה על העלתה היא ברישעות. או
 משתיות המחוספס עודו ואת הגדול אפו

 מילחמת־ בימי בנעוריו, בשדה. ארוכות
 הגבד־רב־ד,נפלאות זה פידסם ד,שיחדור,

 !ובאורלו־ הרעיס בילקוט סיפורי־מילחמד,
גין...״

 של הראשונה פגישתה את רחל מתארת
 גירל־ פרשת ״בתחילת עימו: ש״ץ אביבה

 לראשונה ואשתו, ש״ץ אמנון הוזמנו דין
 של הסילבסטר, ממסיבות לאחת בחייהם,
לא־אופנתית, בשמלה הטובים.״ ״החברה

13? הואי לא ה1
 עם הרפתקת־אהבים איתן רחל מתארת

 התיאור פי על הדרוס.״ פיקוד ״אלוף
ש לחשוב רבים נטו האיש של החיצוני
 שכיהן יפה, אברהם באלוף הוא המדובר

 מתרחשת בה בתקופה פיקוד־הדרום כאלוף
 יפה בין קשר כל אולם הרומן. עלילת

 הוא ברומן, המתואר רמרז בנימין לבין
 שרמרז להניח יותר סביר בהחלט. מיקרי
שונות. גבריות מדמויות המורכבת דמות

 חשוכה, בפינה אביבה אז נתכנסה לבנה,
 מחיזורי־השיכ־ ומפוחדת מגורה מתוחה,

 מהם הגדולים הגברים של המסורבלים רות
מ יוצאת שנפשם הנשואים, שנים, עשר
 מהתמכרו־ ולהתפרק.״ ״להתפקר מה שוס

 הנדל־ הפאם־פאטאל של הבוטות יותיהן
 ניר־ והכל נערותיהם, או נשותיהם גאריות,

נוא ומתמזמזים ומכרכרים מפחים לה או
 בבית־ כסילים מכריסים, בני־קוהלת שות,

בעלה... כולל שימחה,
)23 בעמוד .(המשך

 1 הני־ על־פי הוא, שלו חדר־המישכב פתח
 1 שבעת מהאטה, זובין ההודי המנצח חושים,
רומנטית. הצלחה קצר בישראל שהותו
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