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האורגני□ חיים
 הכדורגל, ימי שאליה יודעת אני נכון,

 דווקא הדשות לי ישיש לעשות מה אבל
הכדורסלנים? מחיי

 ואשתו, ברקדכיץ מיקי שחב והפעם,
 רע לא !לגמרי מסודרים השניים שלי.

ב הזמן. עם ומשתפר הולך והיכל בחיים,
 השוסנית החדשה, לדירתם עברו טוב מזל

 הדירה, אומנם ג׳, ברמת-אבייב כבוד אחר
לזו דירות של בהגרלה לידיהם שהגיעה

 וצרה קטנה במקורה הייתה צעירים, גות
בעזר אבל הקטנה, ואישתו הענק מיקי על
והרחי שברו שיפצו, אדריכל1 ישכן של תו
 עם ׳לתפארת, דירה להם ״ש ׳וכיום בו,

ש טלוויזיות, ושהי לקיר מקיר שטיחים
 המיטה, מול בנוחיות מותקנת מהן האחת
 מי בקיצור, השינה. ׳שבחדר הארון בתוך
 בדקו־ לזוג שיש מייד מודה וריאה, שהיה

חמד. פינת ביץ
׳אוה כיל-יכך הם ׳שכיום ׳מצהירים שיניהם

חשק שום להם שאין יעד הבית, יאה בים

של
בעו ביותר מבוקשת הכימעיט כדוגמנית

 פרי ׳שחני לי ׳נדמה בזוהר, והסובלת לם
 של צרות חס־וחלילה, ולא, בצרות. דווקא

שמתחי כאלה אלא עבודה, או בריאות
בלב. לות

 רציני רומן ׳ניהלה שהיא ידענו יכולנו
היה הימים, משכבר ידידה עם בניו־יורק

 לעשות מה אבל רחמינדב, גיורא לומן
 מגיעות והבשומית מאד, רחוקה ואמריקה

באיחור. קצית אלי
 הן אבל הגיעו הן הכל למרות ׳והנה,

ה שהרומן התפשרתי כך משמחות. אינן
 יותר אין הסתיים. חיני של ׳בחייה גידול

עו הבחור לכל ונוסף יאהבה, ואין גיורא,
 כי מי, עם ׳תשאלוני אל רק להתחתן. מד
 הקשר איש פישוט, לכם. לספר אוכל לא

 ניבהל איש-יסוד, גם יזה במקרה שהוא שלי,
 מוכן היה לא אופן ובשום האחרון ברגע

.המאושרת. ישם את לי למסור

ברודים טל <עם כרקוכיץ ומיקי שדי
והנחלה המנוחה ,

 מצפים הם בחוץ כבר וכשהם ממינו, לצאת
 חדר־ אומנם הביתה. לחזור שיוכלו לרגע

 לקליטת כולו כבר ומזומן מוכן הילדים
 להביא ׳בדעתם :אין לדבריהם יאבל תושבים,
 יהיה בחיים שמצבם יעד לעולם זאטוטים

יותיר. קצת אייתן
 העסק יאת בקרוב עוזב שנודע, כפי מיקי,

איש אין למה ברירי. טל עם יחד שפתח

 חנות־ אבל עצמם, הם רק אולי יודע,
 בולה בקרוב ׳תעבור המשותפת הספורט

 מצהיר זאת, לעומת מיקי, טל. שיל לידיו
 פגז, עסק ׳בקרוב לפתוח מתכוון שהוא
 טוב אבל בספורט הקשור משהו לא אומנם

בטיוח. על
 כאלה ׳חדישות לי■ היו שמכולם הלוואי

טובות.

 הוא לי לספר מוכן היה כן שהוא 'מה
 ושימחת־ ׳לליב מאד העניין את לקחה שחני

 לא אותה. ינטשה ישלה ׳המפורסמת החיים
מקווה. אני זמן, לאורך

 שנים, מזח וידידה ׳חבריה זאת, לעומת
 שגר סכרנסיקי אדי הישראלי היהלומן
ש וממה בארץ עכישייו נמצא בבלגיה,
 הוא לעזוב. ח־שק שיום לו אין שמיעתי
 מושבע, ישראל ׳ואוהב מושלם פטריוט

 הזמן כל כשנמצאים קשה לא שזה ותודו
 ל־ ומשם לבלגיה ישראל בין בנסיעות

 את שמנחם זה והוא חלילה. וחתר ארה״ב
 ועד לניו־ייורק. מזדמן שהוא פעם בכל חיני

יו קצת נקווה, :שתהיינה, הבאות, לחדשות
חיובי. באופן עליה חישבו טובות, תר

ד בי לנ הו מ
אהובה תצא

פרי זזני ־
מי? לטובת ויתור

54

 כיראה חולשה, היא שהאהבה שאמר מי
 רבויתי, האהבה, מידבר. הוא מיה על ידע לא

מילה. לא זה חזקה
 ענבי, יאיר ששמו אחד, צעיר צייר

 ועורך לרסיסים שיבור לב עם ליו מסתובב
פתי ואפילו רציני. מסע־סיגופים לעצמו

 לא מכבר לא שהתקיימה תערוכתו חת
ש יומי המוראל. את לו להעלות הצליחה

 שלו התמונות איך יראה אם ׳שאולי, יחשיב
 ליו ישפר זה המיות לחימנייות ■כימו נחטפות

 אומנם, מרה. טעות טעה המציבריוח, את
 נמכר כשהכל בעובדה סיפוק שיש נכון

 אהבת יאבל ועידודיס, מחמאות וכשישומעיס
חשוב. שבאמת מה זה והרי אוננה, ליבו

 הוא הזה המאוהב לסיפור. נשוב .אבל
 בחור והוא ש׳ביעמק־חפר, מחיוגלה מושבניק

 ש- עד בסדר, היה הכל הדעות. לכל יפה
ו בעולם, לטייל לנסוע החליט אחד יום

 בהיולבד. ליו ינחת בצפון־יאמריקה סי׳ור אחרי
 פיית־ ואז׳ בסדר היה עדיין הכל אז ׳אפילו

 הבום. את קיבל אחד, גשום ביום אום,
 ושחורת- עור כהת ׳בהולנדית פגש הוא

 יאבל הדעות, לכל נדידה תופעה שיער,
 באושר ׳נשואה הייתה 25ה־ יבת הבחורה

 הולנדי אייל-יטכסטיל ועשיר, צעיר לבעל
 בא מצידה גם לו. עזר ׳שזה לא אמיתי.
 המי׳שפ־ וחיי ריבים ימים עברו ׳ולא הבום,

 לעומתם, אפלה. לפינה ׳נדחקו שלה חד.
 צמחה הישראלי הצעיר לבין בינה האהבה
ו ברירה, אין נטאלי שאמרה עד וגדלה

לטו הבעל יועיל הממון על לוותר הסכימה
הצעיר. המושבניק הצייר בת

 עד בהולנד, אחת שינה יחד גרו הם
 מאד, רב באושר ׳וכנראה ההליכים, יתום

 יאהבה ואין בחוגלה שלמה שנה כבר הם כי
ה למה טוב, כל־כך ׳ואם בשלהם. חזקה
 איננה. שלו שנטאילי מפני ? מדוכא בחור
 והחו־ הזקנה אמה ׳אצל לבקר נסעה היא
 כבר שהוא מילא בפה מודה ויאיר לה,

 היא מיתי בלעדיה. לתפקד ■מסוגל לא פשוט
תע לא היא אם אבל לדעת, ׳אין חוזרת

 אפילו שיאיר ׳לצפות ייש מהר, זאת שיה
 ויסע ישלו התערוכה לסגידת יחכה לא

העי החולד״ היאמא יאת ׳לסעוד בעיקבותיה
 ביחד. להיות קר

כן? מה אז אהבה, לא זאת אם

ש קרה מה עצמכם את שאלתם בוודאי
 שרדי על כלום קוראים לא האחרון בזמן

 שהיגיע החלטתי קודם־כל :ובכן חנני.
 מרוב הרי כי קצת, לנוח לה לתת הזמן

 . להאמין להתחיל הבנאדם יכול פירסומת
 ז וזאת מזה, ׳חוץ יתר־על־המידה• בעצמו
 בינינו. אבל לכיתוב. ימה היה לא האטת,
 לכותרות, לישוב החיננית ליחנני לה מתאים

 לפניכם שהריהו אמיתי, סיפור־פגז עם ועוד
הדריו. במלוא

 ימים, כעשירה לפני ׳ארצה שולי יחזירה
 של גדוילח כמות אצלה יתפסו במכם יוסבר

̂  ברשותה שהיו טוענת שולי אומנם דולרים
 ן עם קטן בירור אחרי אבל דולר, 3,000 רק

 ;3,000 שעד לי נודע הפרטי, איש-הכלכלה
 ׳ ■בעיות, בלי ׳ארצה להכניס מהתר דולר

 יפות. לבליונדיוית ירק לא אחד, לכל וכוונתי
 לדברי אבל הבעיות. התחילו ׳במכס, דשם,
 בעיות, בלי מבעיות יוצאת יתמיד היא שולי

 כמיקירר. זהו, לדעתה. ביותר הטוב ובעזרת
 צדי ישלה האישי עיורך־הדין הנוכחי,

 אבל בערבות, אותה ׳שיחרר הוא לידפקי.
 לי יש הבעיות, ׳נגמרו שיבזה ׳חשיבתם אם

בשבילכם. הדשות
כנראה דר׳ום־אפריקה, את ׳שעזבה שולי,

אימברמן וסטנלי חנני שולי
יהלום על שמועה

 , הצימוד חברה ישל ׳רשותו בלי זאת עשתה
 ► יכן יהודי מיליונר חודשים, חמישה מזה
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גב להלבשה ׳חבויות של רשת על חולש
 אותו, כשעזבה הלם קיבל ׳כנראה רית׳

 ממינו, נגמר לשולי אבל כאן. התייצב ומייד
 ואולי מדי ועשיר מדי יפה הוא ולדבריה

החיוני. הקליק לה קרה לא פשוט
 כיום מתהלכת הכל. לא עוד זה יאכל
 להנשא, מתכוונת ששולי בארץ שמועה

ש אמריקאי למיילייוינר אזרחיים, בנישואים
 המעמידה יהלום טבעת במתנה לה נתו
 מ־ ׳מנדי שקיבלה הטבעת את ׳רציני בצל

שמו ׳שאמרתי, כמו אלה, אבל ליבו♦ וזג
 שום להן שאין טוענת עצמה שולי עות•

 ורכילות לישון־הרע סתם ושזה שחר,
 תביאו ריק אומרת, הייא 'להיפך, משמיצה.

י להתנהג איך אדע יכביר ואני כזה, יאחד לי  ז
מתחת חניני ׳ששולי שמעתם אם אז אייתו,

 < בצרות שהיא שמעתם ואם תאמינו. אל נת׳
לה. תדאגו אל המכס, מישטרת עם

־ דיא הברונית יעל הכל. ליא עוד זה וגם
 אחת שמעתם? פירסטנברג פדן נה

 לאנשים שעושה בעולם, ידועה כזאת,
 אז או, ׳ויקרה? יפה אופנה ועשירים יפים
 היכן שולי. של ביותר הטובה חברתה היא

או תישאלו אל והתיידדו הכירו הן בדיוק
הוזמ ששולי היא קיימת עובדה יאבל תי׳
 ל- ׳חוג-הסיילון אשת הרוזנת עיל־ידי נה

 .* יש־ בתצוגות לדגמן ימים, ׳לחודש שווייץ
* אירופה. בבירות עורכת היא

אפ לשולי לידסקי סידר הזדמנות באותה
 שהיא שחשב ומי הארץ, את לעזוב שרות

 ישראלי לאיזה צ׳אנס וחתן כאן תישאר
 מחר כביר מרה• טעיות טעה ונחמד, צעיר

והאופ הרוזנת לטובת אותנו היא עוזבת
נה.

אוה שהיא ייודע שולי את שמכיר מי כי
חד אנשים ׳ולהכיר ׳בעולם להסתובב בת

 ׳אולי יודע, מי ואולי, ■ומעניינים. שים
 המיליונר את עצמה בכוחות אפילו תימצא

ה הענק יהלום את לה שיתן האמריקאי
 ולרכלינים עצמה, בכוחות והכל משמעותי,

1 תקומה. תהיה לא


