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 אחריו שאין דיין לשם הקשור דבר שום אין
שהוא. סוג מאיזה צרות

 גיבורי־ רחוב את הפכו שבועיים לפני הנה,
 בצוואתו ביקש (שאגבדיין משה לרחוב ישראל

שמו). על דבר לשום יקראו שלא
 היא כזה, טקס שיהיה דיין יעל כששמעה

 להט, (״ציץ׳״) שלמה העיר, לראש הלכה
 הכבוד את דיין של לנכדים שיתן ממנו וביקשה

 הרחוב שם את הנושא הלוח מעל הלוט את להסיר
 וכל מייד, הסכים צ׳יץ׳ שלהם. הסבא של ושמו

 לרגע חשב לא אפילו צ׳יץ׳ נעשו. הסידורים
את יכבדו שהנכדים מכך להיעלב יכול שמישהו

 במיספרה פגשתי אנט־פלאטו־שרון את
 ולבעלה, לאנט לי, כלומר לכולנו. המשותפת
 השערות את שם צובעים שלושתנו שמואל.

פן. ועושים שלנו,
 שבעלה השמועה נכונה אם אנט את שאלתי

ילד. הוא ״סמואל אמרה: היא וככה לצרפת, נוסע

 של בתה לרחלי, ניתן הכבוד בהסרת־הלוט. סבם ן
 ועמליה במקום, הוא גם שהיה שיאון, ודב יעל

דיין. ואחרונה אסי של ילדיהם ואבנרי,
 כל ונאספו הסרת־הלוט מועד כשהגיע אבל

 דיין שרחל לצ׳יץ' הסתבר פיתאום המכובדים,
נעלבת. ונראית בצד יושבת

 ,וביקש דיין לרחל צ׳יץ׳ טילפן בבוקר למחרת
 מקווה אני כוונה. בלי אותה העליב אם סליחה
 הפרשה. נגמרה שבזה שלי ראש־העיריה בשביל

זה. על לחתום מוכנה לא אני אבל

דיין ויעל רחל
סליחה לבקש נאלץ צייץ׳

 דווקא נערכה הכי־סעניינת יום־העצמאות שמסיבת הסתבר סיכומים, לעשות אפשר כשכבר עכשיו,
ברמת־השרון.

 ובהרצליה־פיתוח. בתל־אביב שיש כמו ממש ומהמם. ומפואר יפה אחד בית יש ברמת־השרון, שם,
 שני שובם, ואילן ריטח להם גרים וחורשת־אורנים, בריכת־שחייה שפת על העומד הבית, בתוך

ומצליחנים. יפים צעירים
 החליטו הם המדינה, של יום־ההולרת את ולחוג הגדולה. המסיבה את לערוך החליטו ואילן כשריטה

 הם כן ועל בית־שימוש, לחפש כרי עצמו. לבית ייכנס שלהם האורחים ממאות אחד שכל כראי שלא
הגן. של הפינות באחת לבית. מחוץ המסיבה, אורחי לשרות מיוחד בית־שימוש ובנו הבית את סגרו

 אילמלא שעות, הרבה עוד נמשך היה זה וככה ונהנו, ושמחו שתו כולם, הגיעו יוס״העצמאות בערב
 שהמקום לה הסתבר אבל אותה, לפתוח ניסתה לבית־השימוש, ניגשה היא פיפי. צריכה היתה אחת גברת
 רקות, עשר דקות, חמש בסבלנות. וחיכתה הצידה זזה היא אז מישהו. בפנים שיש הבינה היא מייד נעול.
שעה. רבע

 התחילו והאורחת בעלת־הבית בעיה. יש שאולי ואמרה לבעלת־הבית ניגשה היא שעה רבע אחרי
משונה. מאור בהליכה אחת גברת יוצאת וסמנה נפתחת שהדלת ראו הם ואז בית־השימוש, לכיוון ללכת

 לאיזור, הגיע הוא וגם לאשתו, לדאוג התחיל מבית־השימוש שיצאה הגברת של הבעל בינתיים
 הוא קרה, מה אותה ולשאול לאשתו לגשת הספיק שהבעל ולפני מבית־השימוש. יצאה כשאשתו בדיוק

מיכנסיו. את ומסדר אחד, אדון גם יוצא בודד בית־שימוש שמאותו ראה
 הבעל, איך עיניהם במו לראות שהספיקו באי־המסיבה, כל את הזעיקו שם שהלכו והצעקות המכות

ברמת־השרון. מישרד בעל שהוא לבית־השימוש, לשותפה וגם לאשתו, מכות־רצח מרביץ חנות, בעל
המכונית. בתוך גם אותה והיכה אותה השיג אחריה. רדף הבעל אבל למכונית, ברחה המוכה הגברת

 כדי נשארו בעלי־הבית ורק הביתה, הלכו כולם ברמת־השרון. יום־העצמאות מסיבת נגמרה ככה
 היה המכות על שהסיפור תדע לא לנקות, שבאה שלהם, שהעוזרת כדי בחצר, סימני־הדם את לנקות
בבית. אצלם

 הארוך גופה את לשזף לוי חווה יררה רק
 הגיעו דקות 10 ותור הרצליה, של בשפת־הים
 שהיא אמרו השמועות תל־אביב. עד השמועות

 נכון־ שהוא מישל, בשם צעיר בחור עם נראתה
שלה. הרומאן לעכשיו
 לפני ועוד לביתה, חווה שחזרה ברגע

 את ומרגליה החול את מעצמה להוריד שהספיקה
אני. הייתי לקו ומעבר הטלפון, צילצל הזפת

זה?״ מי ״כן,
חווה?״ שלומר, מה המרחלת. רחל ״זו

האחרון.״ בזמן טוב ממש מהכלל. ״יוצא
 בשם צעיר, בחור עם רומאן לך שיש ״שמעתי

מישל.״
מישל רומאן? פיתאום מה השתגעת? ״תגידי,

פלאטו־שרון אנט
?ה לו אמרתי אני

 אחד. לאף מאמין לא אני לכולם. מאמין הוא
 המיש־ של ממה־שמו, £££118. שקיבלנו אפילו
 נוסע אתה אם לסמואל: אמרתי פראנס. של פטים

 אני שלו נסיעה לפני ממני. לשכוח אתה בפראנס,
 זה." לו אמרתי אני ממנו. נפרדת רוצה

אמרה. — אמרה

 מה אחות. לי נוספה פיתאום כלום. קרה ״לא
 זה עכשיו אותי שמעניין מה לעשות? יכולה אני
 את שלנו המשותף מהאבא תוציא היא איר

 הבטיח הוא לי שקל. 1500 בסך המישפט, הוצאות
 הילטון, במלון ביום־הולדתי ועדה, עם קבל

 ובסוף וחיכיתי, חיכיתי מכונית. לי יקנה שהוא
 לא הוא חדשה. בה־אם־וה מכונית לעצמי קניתי
 כן שהוא מה מחזיק־מפתחות. אפילו לי שלח

 שלו, הבן את זה הקרוב, בזמן לי, לשלוח מתכוון
 הזה החצי־אח אז שלו. 3 מס׳ מהנישואין הייקו,

 את צריכה הייתי אני מה לבקר. עכשיו הנה יבוא
זה?״ כל

 כמה לי שסיפקה לפנינה, נאמנות מתוך אז
 אליה טילפנתי ומעניינים, טובים סיפורים
קורה. מה אותה ושאלתי

 ואת השב״כ, ראש את השונא בן־אדם יש אם
רוזנבלום. פנינה בטח זו הזאת, הפרשה כל

 בטח הזאת, הפרשה מתפוצצת היתה אלמלא
 שלם חודש עוד מתעסקים היו העיתונים כל

 שלהן השטויות וכל ובמישפט, פנינה, של באחות
 הרס הזה השב״ב אבל בגרמניה. שלהן האבא ושל
 הנושא, על וחצי שורה כתב עיתון וכל העניין, את

הפרשה. ונגמרה

הלמוט ואביה רוזנבלום פנינה
אבא של 3 מסי מנישואין חצי־אח,
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יי:

לוי חווה
בראש ושקט ברגליים זפת

 אז ידידים. ואנחנו נחמד והוא שלי, הספר הוא
 וגם לים, קצת לרדת לי התחשק בבוקר בשבת
 אז לים. ללכת התחשק לו וגס פנוי, היה מישל
 לא החלטנו כבר כלל בדרך אבל ביחד. הלכנו
כולם, יושבים ששם הבוש, של לחוף ללכת
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 אבל שממול. לחוף הלכנו אז לדבר. יתחילו ותיכף
 ומייד מישקפות, יש כנראה דבוש בחוף לאנשים

 היחידה והמסקנה אותו, וראו אותי ראו הם
רומאן." לנו שיש זה שהסיקו

רומאן?״ לכם אין ״אז
״לא.״
אחר?״ רומאן לך ״ויש
 לי ויש שלי, הילדה לי יש רומאן. שום לי ״אין

 בראש, שקט לי ויש דיזנגוף, בלב חדשה חנות
 ולא כספית מבחינה לא אחד, באף תלויה לא ואני

ריגשית.״ מבחינה
פולופ?" גי שלום ״ומה

 וסיפר טילפן הוא חודש. לפני ממנו ״שמעתי
 אז שלו. הצרות מכל ושנגמל בקנדה, נמצא שהוא

 שהיום לי, האמיני טוב. שלומו שגם מניחה אני
לו.״ מאשר יותר לי יש


