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 שאתם מה לא מרחוב־הירקון. סיפור הנה
 הירקון. רחוב של הטוב מהחלק דווקא חושבים.

 התור עם זה האמריקאית, השגרירות מבניין ממש
לפניו. הארוך

 בעל איש שנתיים כבר יושב הזה הבניין בתוך
 לפני .50 בן ליין, הוורד בשם מאוד בכירה דרגה
 הוא במדינת״ישראל, מולדתו את לשרת שבא

 פגש הוא שם באל־סלוודור. גם אותה שירת
 לא לאשה. אותה ונשא בה התאהב יפה, צעירה
 נישאו, הם .24 בת היא שאשתו כלל לו הפריע
התפקיד. לו חיכה שם לתל־אביב, הגיעו וביחד
 בבניין לעבודתו ליין הוורד הולך בוקר כל

 בבית. לבד נישארת אלימה ואשתו השגרירות,
 והתחילה להשתעמם, התחילה היא זמן כמה אחרי

 אחרים דיפלומטים נשות עם קשרים לקשור
 הרוח אליסה נעשה מאוד קצר זמן תוך בישראל.

 הדיפלומטית הקהילה של המסיבות בכל החיה
 תצליח, שלו שהמסיבה שרצה מי וכל בישראל,

 והפטפטנית הצחקנית העליזה, אליסה את הזמין
טוב. מצב־רוח לכולם לעשות

 לכמה לנסוע אליסה החליטה פיתאום עכשיו
ה השפה את ללמוד כדי ללוס־אנג׳לס, חודשים
 ,מבינים לא ממש ונשותיהם הדיפלומטים עברית.

 בלוס־ דווקא עברית ללמוד רוצה היא למה
 י קטן ילד כל בפי שגורה הזאת כשהשפה אנג׳לס
צודקת דווקא היא אולי אבל בישראל. כאן דווקא

 איי־איי־איי, לא היא בארץ שמדברים העברית —
יותר. טובה עברית שם מדברים ואולי

הדיפלו בקהילה המסיבות הוא: שבטוח מה -
 היו שהן כמו הקרוב בזמן תהיינה לא כאן מטית

 ש־ מקווים כולם הם בהן. השתתפה כשאליסה
 ותחזור העברית, השפה על מהר תשתלט אליסה

הזאת. בשפה אפילו אותם, לשעשע כדי הנה

וניעה בזמן
 לחופה, מתחת לעמוד צריכים היו במאי 21 ב־

וח הדוגמנית ישינסקי, דניאל בגן־אורנים,
 אריה הידוע הקבלן של בנו אלון, תנה

ריבה. ואשתו ברנוביץ
 רשם כבר הרבי הוזמן, הכיבוד נדפסו. ההזמנות

 לקראת מסודר היה הכל שעת־החופה. את
 לצלצל, הטלפונים התחילו פיתאום, ואז, האירוע.

חודשים. ככמה נדחית שהחתונה שמע מוזמן וכל
 לעבוד התחילה שחרושת־השמועות פלא אין
 גירסות, הרבה כל־כך שמעתי נוספות. שעות

 הגירסה היא מה להחליט יכולתי לא אופן שבשום
קרה. מה עצמה דניאל אצל ביררתי לכן הנכונה.

- טוב במזל להם שיהיה

 להתגרש. עומדים אריאלה ואשתו יובל, היד,
 בנישואין למשבר שהסיבה גם ושמעתי ביררתי

 בעל פנסטר, בשלום התאהבה שאריאלה היא
באריאלה. התאהב פנסטר שלום וגם המועדון,

 רק ניזונה להיות ולא בסדר, להיות כדי
 מאוד לי נראו הן זה שבמיקרה למרות משמועות,

 אריאלה, ואת יובל את שלום, את פגשתי רציניות,
 בין הסיפור־הרומאן את לפניי הכחישו ושלושתם

 לא הם אז כבר לכם? אגיד מה יובל. לבין אריאלה
 זה את לכתוב לא החלטתי אבל אותי, שיכנעו
בפירוש.
 הגט את אריאלה קיבלה שבועיים לפני
שאני מה את לכתוב כבר יכולה אני ולכן המיוחל,

הוד אריאלה
משלושתם! אחד לכל -

זמן. מאוד הרבה בעצם, זמן. הרבה יודעת
 ביחד והם מאוהבים, פנסטר ושלום אריאלה

 הכחישו שהם בזמן כבר בעצם רבים. חודשים כבר
 עוד. נפרדו לא ומאז ביחד, היו הם הסיפור כל את
 קנה ושלום יום־הולדת, לאריאלה היה מזמן לא
לי יספרו שלא אז כסף. בצבע חדשה מכונית לה

מ קונה פנסטר שלום היה אילו ידידים״. ״סתם
 לקנות צריך היה הוא שלו, סתם־ידידה לכל כונית

יחד. גם ופיגיו סוברו בית״חרושת את
 לא שלכם שהדאווינים רבותיי, לכם, תדעו אז

 אחד לכל טוב מזל זאת, ובכל עליי. עובדים
החדשה. בדרכו מהשלושה

שה י רגילה לא א

*
ישינסקי דניאל

עצום!״ בלחץ הייתי .פיתאום

 ״פיתאום דניאל. אומרת כלום," קרה ״לא
 החתונה לפני יומיים עצום. בלחץ שאני הרגשתי

 לפני ימים וכמה באוניברסיטה, בחינות לי היו
מטעם לאירופה לנסוע צריכה הייתי החתונה

 שזה החלטתי אז לחתונה, ולחזור הייצוא, מכון
 כל־כך קצרה תקופה בשביל שמחות מדי יותר

ללחץ.״ וניכנסתי
היא חתונה בעצבנות. להתחתן רוצה לא אני

 עד בערך לדיסקוטקים הולכים רגילים אנשים
 פחות אנשים להם. נגמר זה אחר־כך .25 בני שהם

 פחות עוד אנשים .30 גיל עד הולכים רגילים
 לדיסקוטקים. 40 גיל עד אפילו הולכים רגילים

 צלילי לקול הבעל, או האשה עם שם ורוקדים
הפסיכדליים. והאורות המשוגעת המוסיקה
הול רגילות לא לגמרי־לגמרי־לגמרי נשים

 ועם שלהן, הבנות עם אפילו לדיסקוטקים כות
הבנות. של החתנים

 ,60 לגיל המתקרבת אשה על תגידו מה
 ומרביצה שלה, הנכדה עם לדיסקוטקים ההולכת

 והשתוללות ושירה ריקודים של הופעות שם
בה? מקנאים בני־התישחורת שכל
 רק יש שניחשתם. בטח להיות? יכולה זו מי נו,
 תיקי והיא מדינת־ישראל, בכל כזאת אחת אשה

 אברמ־ מתניה הפסל של גרושתו אברמסון,
 תמרים בחצר מגדלת בעין־כרם, שגרה סרן,

 היא ובערב וחתולים, וכלבים וחרובים ותאנים
 עם לבילויים ויוצאת כוכבת־רוק כמו מתלבשת

.20ה־ בת ליאת, שלה הנכדה
היה — תיקי שאחרי מתפלאים עוד אתם

 אותו לעשות שצריך בחיים, חשוב כל־כך מאורע
רגיעה. בזמן

 כמה לעוד הטקס את דחינו רק נפרדנו, ״לא
הכל." זה חודשים.

ד ו ס
בהמשכים

 סוד עושים אנשים למה מבינה לא אני פעם אף
 אהבות הריונות, כמו להתגלות, שסופם מהדברים

בזה. וכיוצא
מוטי של שבנו שמעתי חודשים כמה לפני

 לפסיכולוגית, ביותר דחוף באופן זקוק מתניה
נכון? מתפלאים, לא אתם זיווית? כמו


