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פרנס
שיו עכ

 המלא סיפורו את כשכתבתי שעבר, בשבוע
 של מולידה אביה בנגה, הלמוט — דדי של

בטח אתם וגם חשבתי, — רוזנבלום פנינה
 יחיו והם הטוב, לקיצו בא הסיפור שהנה חשבתם,
הימים. קץ עד ועושר באושר
 חזר דדי אדון טעיתם. אתם וגם טעיתי אני אז

 לשלוח שהבטיח אחרי לגרמניה, שעבר בשבוע
ס מכונית שלו לפנינה  אך וגדולה. שחורה מרצד

הצו עיניו חשכו גרמניה, אדמת על רגליו דרכו
 של פסטיבלים כאן חוגג שבעודו מסתבר חקות.
השלי אשתו אושי, החליטה מישפחות, איחוד
 מכל לה שנמאס שנה, 15ב״ ממנו הצעירה שית,

 למיסעדה, הלכה היא האובדת. הבת עם החגיגות
והע לבנק משם הלכה הניירות, את שם אירגנה

שמה. על המשותפים נכסיהם כל את בירה
 עני שהוא לו והתברר לגרמניה, דדי לו חזר

וחסר־כל.

דיין טליה

פרי אולסי
צחקו השדכנים

 אולסי, אלא החבילות עם אניבה לא שזו הבנתי
שלנו. הכוכב

 כמה שבעוד ורואה השעון על מסתכל -אני
 קצרים במיכנסיים כבר להיות צריך הוא שעות
 ירד הבחור אבל הגדול. למישחק ומזומן ומוכן
 בידיו נושא כשהוא במדרגות ושוב שוב ועלה

 את לעזוב עומד שהוא חשבתי וספרים. חבילות
 שחקני את ולהשאיר אניבה, בעיקבות הארץ
 את יזניח לא הוא אולסי, לא אבל פעורי־פה. מכבי

 שהוא וראיתי אחריו עקבתי למולדת. חובתו
 — תאמינו לא — בנו וחפצי חפציו את מעביר
משם. בלוקים שני ברעמי, תמי של לבית

 שכל לב שמתי ומשתאה, עומד אני ,ובעוד
 וצפו ולפתחי־הבתים למירפסות יצאו השכנים
 מהר־מהר להספיק רצה המסכן אולסי במחזה.

המח את לראות צריכה היית ואת המישחק, לפני
 הדרו את רואה לא בחבילות, עמום כולו כל זה:

 הארץ, על ומתפזרות נופלות החבילות שלו,
 פירורים כמו מלמעלה לו נראה זה גובה, ומרוב

 להרים. אפילו היה יכול לא שהוא קטנים,
 שיספיק אצבעות החזיקו וצחקו, עמדו השכנים

 יד לו הושיט לא מהם אחד ואף למישחק, להגיע
לא." אני גם לעזרה.

ל דג, ל ת עם מבלה צו ת בחורו צעירו
דיין אודי

ה רות של הבכור הבן דיין, אודי ש מ  רישמית. סוף־סוף התגרש דיין, ו
גט. יש

 ותפסו וארוכים, רבים חודשים נמשכו ואודי טליה בין הליכי־הגירושין
 וכמובן המשק בנהלל, הבית אחוזת במרכזן בעיתונים. ראשיות כותרות
עליו. החובות

 ענק, מבית להתעלם יכול לא נהלל של בעיגוליהמפורסם שנוסע מי
וטליה. אודי של ביתם זהו צריחים. עם חדשה מצודה כמו הנראה לבן,

 הבית את להשאיר אודי שעל בית־המישפט החליט שעבר בשבוע
 בבית השאיר אודי דולר. אלף 60 זאת, תמורת יקבל, והוא לטליה, והמשק

.15ה־ בת בתם את גם

 מחפש הוא בכיסו, דולר אלף 60כש־ עכשיו, בים. וצולל חברים עם
צעירות. בחורות עם לבלות ומרבה דירה לעצמו

 אינה ואודי) אסי (יעל, הסוררים הילדים כל של האמא דיין, רות
 אסי (גם אבא. ללא מסתובבים מנכדיה חמישה שבו המביך, מהמצב מרוצה

 קרולין עם התחתן הוא ילדים. שני עם אותה והשאיר מאהרונה התגרש
ילד). להם ונולד לנגפורד

א בחברה העובדת רות, מ  את מחלקת ועבודות־יד, מפות ליבוא דוג
 נוסעת היא לשם הארץ. חלקי בכל הפזורים הרבים, נכדיה בין הפנוי זמנה

וייצמן. עזר גיסה של בעזרתו לאחרונה, שרכשה חדשה במכונית

בנגה והלמוט אושי
הכל! את לו לקחה

לח יחזור שדדי מאוד קיוותה מצידה, פנינה,
 רצתה לא זו אבל שלה, המקורית האמא עם יות

 שדדי פנינה חשבה אחר־כך אותו. לראות אפילו
איתו להביא יוכל ואז חדש, כעולה לארץ יעלה

 גם אבל המיוחלת. המרצדס את ובעיקר טוב, כל
מסתדר. לא כנראה זה

 תצטרך אולי הנוכחי, העניינים במצב עכשיו,
חסר־הכל. אביה את לפרנס פנינה

י 49

לו נפל
 מכבי של האחרון המישחק את ראיתם בטח

 ראיתם ואם נכון? שעבר, החמישי ביום תל״אביב
כן,פרי שאולסי לב שמתם בטח המישחק, את ) 

הרא במחצית במיטבו היה לא פרי) אולסי שוב
 קרה מה התפלאתם בטח המישחק. של שונה

 את הזעקתי ומייד התפלאתי, אני גם לבחור.
ותמי. אולסי לענייני שלי השפיון

 כשטיל־ השפיון לי אמר אתר שזאת -ידעתי
שכמ היא, האמת אולסי. בענייו בטח -את פנתי.

 עמדת־התצפית את לעזוב ועמדתי התייאשתי עט
 אני עיניי. חשכו ופיתאום אחר, לבית ולעבור

 וידיים ושחורות, ארוכות־ארוכות רגליים רואה
 לרגע ובחבילות. במיזוודות עמוסות ארוכות
 את שוב רואה ואני בהקיץ חולם שאני חשבתי

 טוב־ שיפשפתי אבל שעבר, השבוע מן אניבה,
ואז ושוב, שוב עצמי את צבטתי עיניי, את טוב
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 על — באקינגהם ארמון שוכני של מעלליהם על כותבים באנגליה

 —הישראלית המלוכה מישפחת על כותבים כאן המלוכה. מישפחה בני
דיין. מישפחת

הבלתי־נגמרת. בסאגה נוסף פרק לסיומו סוף־סוף הגיע שעבר בשבוע

 של הראשונה אשתו אביגיל, יושבת בבאר־שבע, בארץ, אחר במקום
לדיו שני אם אודי,  הצעיר הצבא, את כבר סיימה הגדולה — הגדולים י

מזמן. לא התגייס
דג הוא כיום בשיפוצי־בתים. קצר זמן עבד השרון, ברמת גר עצמו אודי


