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■ אשרי! גם היא שגרירה ■
)33 מעמוד (המשך

 התיידדתי השאר בין המעולה. הצד על
 המפורסמות מן רבות, נשים עם אישית

 ידועה מומחית־יופי מהן, אחת בדנמרק.
 לי הציעה כולה, ובסקנדינביה בקופנהגן

במר מפואר מכון־יופי — שלה עסק לנהל
ניס לרכוש לך ,כדאי הדנית. הבירה כז

 הדיפלומה, רק לך יש ,עכשיו לי. אמרה יון/
 גם לך שיהיה כדאי שלך לארץ וכשתגיעי

מעשי. ניסיון
 לא כזה. עסק לנהל אתגר, בזה ״ראיתי

 ידידה שאותה נכון כסף. על בכלל דובר
 איתה אפתח בארץ, שכשאהיה לי אמרה

 אבל ומשוכלל, גדול מכון־יופי בשותפות
 בדנמרק, ליד מיד תשלום על דובר לא
 רק לעבוד התחלתי אחר. מקום בכל או

 בפירסו־ וזכיתי לכך, הסכים שבעלי אחרי
בדנמרק. וחיובית גדולה מת

 ורק איזלי, לסלון קראנו ״בהתחלה
 -שלי ידידים מיני כל החליטו יותר מאוחר

 הוסב וכך אכסוטי, יותר שם זה שאליסה
בעיברית. לשמי הדומה לשם הסלון שם

 מיק־ מבחינד, המון, דניה בבירת ״למדתי
הר כבר לירושלים בעלי כשהוזמן צועית.

 יבינו לא בארץ־ישראל, כלומר ששם, גשנו
 אוקטובר בתחילת לארץ חזר בעלי זאת.
 הלומד ,13 בן מתי׳ הגדול הבן עם יחד

התי בבית־הספר החמישית בכיתה עכשיו
 להגיע תיכננתי אני בירושלים. בויאר כון

 כהונתו סוף לקראת בדיוק בינואר. לארץ
ו גינקולוגית, במחלה לקיתי בעלי של

 בבית־חולים מאושפזת להיות צריבה הייתי
 קצת גם אולי ואני אז, צמוד. טיפול ולקבל

 את לספר שלא העדפתי זה, על מצטערת
למשמיצים. זה

 רימון, הקטן, הבן עם כשאחזור ״חשבתי
 היה ובדנמרק עיברית יודע אינו שעדיין

 שכל כולם ייווכחו לביגדי־ילדים, דוגמן
 או בטעות, מקורן הגירתנו על השמועות

 טלפון קיבלתי שאז אלא שקרים. בסתם
לה מאד מתקשה ,מתי מירושלים. מבעלי

 כדאי בבית־הספר. בעיברית להישגים גיע
 שנת סוף עד בדנמרק מירון עם שתישארי

משה. לי אמר הלימודים,׳
בה ״אני שי  מ

״ ה ר ע ש ה מ ח ל מי
 זוהר רק לא זה דיפלומט, היות 6ן

/  רב כסף ארצות, בהרבה והרפתקות • /
ש שחורה, עבודה בעיקר זאת ופירסום.
 מתי, ויתורים. והמון מאמץ הרבה מצריכה

 כשבעלי עיברית. שכח כמעט הבכור, הבן
 לבית־ספר אותו שלחנו בניו־יורק, היה
הת מירון עיברית. ישכח שלא כדי דתי,
 רק בדנמרק. נשארתי אז בשפה מאד קשה
 שנת־ להרוס אלך לא אני שמועות בגלל

 חזרתי השנה, כשנגמרה בני. של לימודים
 את לנהל המשכתי תקופה אותה כל לארץ.

 היה ולא לי איכפת לא ככלל׳ מכון־היופי.
 ומה האנשים, חושבים מה מעולם איכפת

 רוצה, שאני מה עושה אני מדברים. הם
 שאני מה לעשות יכולה -שאני ובוודאי

שגריר.״ אשת אינני כשכבר רוצה
 המחליף לשם, משפחת של החדש הכלב

בקופנ צרות״ ש״עשה הגרמני הרועה את
 שמצהיר כפי נשכן, ככלב נחשב אינו הגן,
 כל באוזני הבכור, הבן לשם, מתי מייד

 מסע- במיסגרת בארץ, כאן ״כתבו אורח.
 ״■שהכלב בחיוך, אומר הוא ההשמצות,״

אנ ונשך צרות ע-שה בדנמרק לנו שהיה
 ובכלל, בסדר. הוא הזה הכלב אבל שים.
בסדר.״ להיות מנסים כולנו

ל כעת שוהה שבעלה עליזה, ברשות
 עסקיו, לרגל בארצות־הברית קצרה תקופה

 מאזרחים -שהגיעו רבים, מיכתבים נמצאים
 ״מיכתבי־ לשר־החוץ. והמופנים ישראלים
מס היא שלי,״ הסוד היו הרבים התמיכה

 כל על להתגבר לי שאיפשר מה ״זה פרת.
האח בשנה סביבי שעשו והרעש הסערה
 אזרחים דניים, עיתונאים אלי כתבו רונה.

בסקנדי הליגזדלסובלנות אנשי ישראלים,
 את שהביעו רבות, ונשות־שגרירים נביה

בי. תמיכתן
 במיכתבי־ גם שהסברתי כמו ״למעשה,

 עקרוני באופו נלחמתי לא אליהם, התשובה
 דיפלומט. אשת של זכויותיה או מעמדה על
 כשקצת בארץ, ועכשיו יותר, מאוחר רק

 מקום שיש חושבת אני הרוחות, נרגעו
הדיפלו הרעייה של במעמדה מחדש לדון

 אנחנו הכל, אחרי השגריר. אשת מטית,
בימי־הביניים.״ חיים לא

 היא מוצהרת. פמיניסטית אינה עליזה
 עצמה ורואה איש, נגד להילחם רוצה אינה

 לילדיה. מסורה וכאם לבעלה טובה כרעייה
 חיה אני אשה. גם היא ״שגרירה אבל

מת ואם לעצמי, ליופי סלון פתחתי בארץ,
 מילחמה להשיב יודעת גם אני אותי קיפים
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