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לסי זקוק אינו סטרושקה יורס
 הפעם אבל מסיבה. לערוך כדי בה

 סיבות. כמה לו היו סיבה. לו היתה
 שיא שהשיגה מסיבה זאת היתה בעצם,
סיבות. של ארצי

 הווילה את מכר יורם כל, ראשית
 המסיבה. נערכה וסביבה שבה הנהדרת,

 בסביון, כרם־הזיתים ברחוב וילה זוהי
 מאות־אלפים, בכמה אותה קנה שיורם
 מאוד־אלפים. כמה בעוד אותה ומכר

 השתקפו ובערב־המסיבה בריכה, בה יש
 כל־ היה המראה הבריכה, במי התמרים

 להתעלס היה שאפשר מרתק, כך
 כל היו שהם המוזמנים, מן כמעט

 הצברית, החברה של השומן־והסולת
המסו האקס־פלמ״חאית האשכנזית,

 טוב־טוב). (ומסודרת בחיים דרת
 ואנשי־עסקים ורופאים עורכי־דין

 שבעי־ העילית מן כולם ופרופסורים.
לית.

 איש־ של ובן איש־עסקים ליורם,
 עליו מעיד ששמו גרמניה, יליד עסקים

 מרוסיה, אי־פעם באה שמישפחתו
 יום גם היה זה למסיבה. סיבה עוד היתה

.51 ה־ הולדתו
 יום־ מסיבת גם היתה זאת לא. די?
 ליבני, אתי עורכת־הדין של הולדת
 רשות־השידור מנכ׳׳ל של אשתו

 התנדב ויורם לימי, יצחק לשעבר,
מסיבה. לה לערוך

 גם היתד, זאת לא. בכלל מספיק?
 לא—לה שמלאו זמירה לכבוד מסיבה

 היא זמירה שנים. 35 — תאמינו
 שירי־ של זמרת אשת־זמירות, כשמה,

 מאוד ומעטים זמי, לה קוראים הכל עם.
אדם. זמירה בעצם ששמה יודעים

 המסיבה כי שמח. היה זה כלומר,
 היא זמי. של נשואיה לכבוד גם היתה
 בסן־ שם והתחתנה לאמריקה נסעה

 קצת טוב, ישראלי עם פראנציסקו
 קבלן־בנייה שורוק, בני ששמו יורד,
 למירצפות שחם מיפעלי בעל של ובנו

 של אחיו גם הוא בני שם). לא (כאן,
 כאדריכל פעם שנחשב שורוק, רוני

ישראל. של הכדורגל נבחרת
 גם היתה זאת לא. עוד כבר? די

 שזמי־זמירה־ העובדה לכבוד מסיבה
 את אבל בהריון. קצת היא אדם־שורוק

האורחים. רוב ידעו לא זה
 רוסיים, שירים ושרו גבינות, אכלו
 ויסקי ושתו פטרושקה, את ובעיקר

 על וישבו שירי־מולדת, ושרו ויין,
 בליוויית שירי־פלמ״ח ושרו הארץ,
 עילם, ועוזי הפסנתרנית שוש

 במישרד־ עיסקות־הנשק על הממונה
 שפרפף על הערב כל ישב הביטחון,
 הימים את וזכרו שרו הם וחיצצר.
 הוא ההווה גם בעצם כי ונזכרו הטובים,

רע. כל־כר לא
 זמי נסעה מכן לאחר ימים ארבעה
 בעלה את ״לארוז כדי לאמריקה,

 פשוט, כל־כך לא זה ארצה״. ולהביאו
 זאת לעשות זמי החליטה ולכן

הבעל את תעביר תחילה בשלבים.

קו־ חגג נעל״הניתפטהשקה יורם
יום־ההו־ את דס־כל

 שבה הנהדרת הווילה מכירת את וגם שלו, לדת
בריכת־שחיה, בעלת וילה - המסיבה נערכה וסביבה

 לאיש״עס־ כנאה שלידה. עצי״התמר משתקפים שבה
 משקאות חובב״החיים פטרושקה הביא מצליח, קים

 מישרד־הביט־ של בכיר פקיד וגם בשפע, ואובל
ה״מסודרים". לאורחים שירי-מולדת שחיצצר חון,
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לקב־ שם ונישאה לארצות״הברית שנסעה הזמרת 11 ך 11
 ואת יום־הולדתה את נשואיה, את כאן לחגוג חזרה לן, 11 11\

פטרושקה. יורם המארח, לידה: בסן-פראנסיסקו. נשאר בעלה הריונה.

 שהיה מי ליבני, יצחק של אשתו עורכת״הדין,ליבנה אתי
 גם ההזדמנות באותה חגגה רשות־השידור, מנכ״ל

זמי. של חבריה עם התערבבו המישפטנים מכריה יום־הולדתה. את
 כבר זה לניו־יורק. מסן־פראנציסקו

 אותו תעביר ואחר־כך מהדרך. חלק
כך אולי, ארצה. בכיוון אט־אט

 ללונדון, תחילה ידידיה, התלוצצו
 ומשם לרומא, ומשם לפאריס, ומשם

פה. יהיה כבר הוא ואו־טדטו לאתונה,


