
 לימוזינות היו בחו״ל, קצרה משהות ארצה חוזרת היתד. כשהיא פעם.
 היו קטנות וילדות ברחכת־המטוסים, לה ממתינות ומבריקות שחורות
 היה פלשים של ברק המטוס. בכבש יוררת כשהיתה פרחים, לה מגישות
 בה ומסתכל כפיים לה מוחא היה לנתב׳׳ג שהזדמן מי וכל אותה. מסנוור

בהערצה.
שנתיים. לפני אולי מזמן. היה זה אבל

 בת משהות נבון אוסירה כשחזרה השלישי, ביום שעבר, בשבוע
 כשהיא מהמטוס ירדה היא ובאנגליה, בארצות־הברית שבועות שלושה
 בביקורת־ לא ברחבת־המטוסים, לא לה. חיכה לא איש בפרווה. לבושה

לבניין. מחוץ המקבלים של הארוכה בשורה ולא הדרכונים
 זאת בכל אם לראות שניות כמה וחיכתה פעם, בכל נעצרה אופירה

 מאיר חבר־הכגסת את המטוס ליד ראתה היא פניה. את לקדם בא מישהו
 ראתה בביקורת־הדרכונים רותי. אשתו, פני את לקבל שבא שטרית,

 מקבלי״הפנים ובשרות יקיריהם, את לנשק שבאו פרוטקציונרים, כמה
 צעקות. להם ולצעוק הבאים את לחבק שבאו אנשים המון ראתה היא

 ללכת המשיכה והיא בשמת קרא לא אחד אף אבל מבטים, העיפה אופירה
שלה. המיזוודה עגלת את דוחפת כשהיא היציאה, לכיוון

 כדי לרגע אותו עצר מישהו אז אבל הזמן. כל אחריה עקב שלי המרגל
 נבון, אופירה נעלמה הזאת ובשניה הבא", ״ברוך של גדול חיבוק לו לתת
נתב׳׳ג. של מיגרש־החניה בתוך שלה, המיזוודה עם ביחד

 ״כך בעברית או מונדי", גלוריה טרנזיט ״סיק זה על אומרים היו פעם
העולם". תהילת חולפת

נבון אופירה
בשמה קרא לא איש

שיחה איזו אוף,
 יקח שהוא למה אז כן. באמריקה? היום הן יפות

 בחורות המון שם כשיש מהארץ, בחורה
יפהפיות?" ישראליות
 הזמן כל באמריקה איתו היתה ״כלומר

 מהארץ?״ אותה לקח לא שהוא רק בחורה,
חושבת, שאת כמו סקופ לא זה ״בטח.

 כתוב היה עיתון באיזה כי חזה, עופרה על
 זה ככה שלה. הספר את מכאן לקחה שהיא

אצלכם."
 ולא ממס־ההכנסה מפחד משה חיים ״כלומר,

אחרות?" נשים בעניין מאשתו,
מסתפק שלא היחידי לא הוא מותק, ״תראי,

דרינג־דרינג.
״כן?"
 המרחלת?" זאת ״האם
אכן." ״אכן,
 של האמרגן ראובני, אשר מדבר ״כאן

משה.״ חיים הזמר
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מזמן פעם, זכוכית
אחרת היה זה ויהלומים

 לקרות שיכול מה להאמין קשה פשוט
 דווקא סדנה לפתוח המחליטה מוכשרת, לאמנית

מובהק. גברי מעוז — בורסת־היהלומים ליד
 הארץ בכל התפרסמה 38ה־ בת ברמון טובה

 הזכוכית גבי על חורטת היא משגעת. כחורטת
 בגלל גבוה. בלחץ חול המתיז מכשיר, בעזרת

 לובשת היא ושביבי־הזכוכית המתעופף החול
היפים. פניה על המגינה מסיכה, העבודה בעת

 זר־ ומציירת עומדת שהיא כמו אחד, יום
 שלה הסדנה מול נעצרת לוח־זכוכית, על פרחים

 יוצא המכונית מן קילומטר. באורך מכונית
 היהלומן של בפיו לסדנה. ונכנס גדול יהלומן

 שבנה החדשה בווילה צנועה: בקשה היתה
 והוא מטר, שישה בגובה קיר־זכוכית יש בהרצליה

הזכוכית. על לו שתצייר מטובה מבקש
 הגביר מבקש מה לדעת התעניינה כשהאמנית

 הספר את מתיקו זה הוציא הזכוכית, על לצייר
 מאוד ציורי־מישגל ובו קמא־סוטרא, ההודי

 קצת גימגמה טובה ומפורטים. אנאטומיים
 הצליחה ובסוף האמנותיות, התנוחות למראה
 אל־ של בציורים להסתפק היהלומן את לשכנע

 נשים המאה בראשית שצייר צייר מושה, פונסו
ועירומות. שמנות

חזקי הכל
 של הרומן על שלי הרחילות את זוכרים

 אורי למישפטים והפרופסור ברונר מידה
)?19.6.85 הזה (העולםרייכמן

 השניים להם חיים שכתבתי, מה שכתבתי מאז
 בשיכון־דן אורי של בדירת־הפנטהאוז יונים כזוג

 מטרים 500 על עולה ששיטחה דירה בתל־אביב,
רבועים.
 אשתו והיתה אדריכלית, היא בראונר מירה

 מחוז־ פרקליט בראונר, עדי של הראשונה
 שהתאהבה כשמזכירתו, בזמנו שהתפרסם חיפה,

 התאבדה. ואחר־כך השנייה אשתו את רצחה בו,
 אמריקאי, לעורך־דין נשואה היתה היא אחר־כך

 את במסיבה שפגשה עד בניו־יורק איתו וחיה
 הראש. את לה שסובב רייכמן, הפרופסור
 הפקולטה דיקן הוא אגב, דרך הפרופסור,
תל־אביב. באוניברסיטת למישפטים

דייקניים, טיפוסים הם פרופסורים־למישפטיס

רייכמן אוריאל
פרופסורה של עניין

 בצורה למהדרין וכתוב חוקי יהיה שהכל האוהבים
 ובנוכחות היפה בפנטהאוז השבוע לכן, רישמית.
 הפרופסור נישאו בלבד, מעטים מוזמנים

למהדרין. כשר בטקס היפה והאדריכלית

קורה." לעשות? ׳״מה
 איתו לקח משה שחיים כתבת את ״תשמעי,

 לאמריקה.״ נסע כשהוא מהארץ, בחורה
״נכון."

 בחורה שום לקח לא שהוא לך תדעי ״אז
 הכי הבחורות משהו. לך אסביר אני מהארץ.

הכי הישראליות כן. בישראל? זה בעולם יפות

יפה ואשתו משה חיים
ו נשים שתי יש שלו לאבא ״גם

 אין קבועה אבל בחורות. המון יש משה שלחיים '
לו."

 עם היה שהוא אומר בעצמך אתה אז ״טוב,
 הוא אם חשוב כל־כך זה מה באמריקה. בחורה

משם?" או מכאן אותה לקח
 שמס־ההכנסה צריך אני שחשוב, ״בטח

התלבשו שהם ידוע משה? בחיים לטפל יתחיל

 נשים.״ שתי יש שלו לאבא גם אחת. באשה
״בחייך!"

 שתי יש אנשים להרבה מתפלאת? את ״מה
 גדמי.״ אבנר של לאבא אפילו נשים,

 עכשיו?" ממני רוצה אתה מה ״טוב,
 הבחורה את לקח לא שהוא ״שתכתבי

כתבתי. מכאן!״


