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 עורן־דין באוסטרליה חי שנים הרבה לפני
 קרא הוא נתן. דאן בשם ועשיר צעיר יהודי

 החליט הוא בו. המוזכרות בנשים והתאהב בתנ״ך
 הנשים את שתזכיר מישהי תהיה שלו שהאשה

 לבן עור בעלת יהודיה כלומר, בתנ״ך, שהיו
אפשר מייד, הבין הוא כאלה, נשים שחור. ושיער

ארנון יגאל
לתל־אביב עבר הבעל

 של טבעת קנה הוא בארץ־ישראל. בקלות למצוא
 נסע איתה וביחד קארט, שיבעה של בגודל יהלום

כלה. לחפש כדי לישראל
 שענתה תלמידת־תיכון פגש הוא קצר זמן תוך

 החלב בצבע עור בעלת תנ״כית הציפיות, כל על
 במיוחד לו הפריע לא דינה. ושמה שחור, ושער
 אותה נשא הוא קצר זמן ותור ,17 בת רק שהיא

 אחת ונעשתה דינה יפתה הזמן במשך לאשה.
 הבירה. בירושלים ביותר המרשימות הנשים
 מישרד פתח והבעל ילדים שלושה להם נולדו

 ארנון, יגאל עורר־הדין עם ביחד עורכי־דין
מאוד. טוב חיו וכולם
 שאשתו נתן, ז׳אן לבעל, נודע אחד שיום עד
 סוער רומאן ביניהם מנהלים הנאמן ושותפו היפה

 ולכן היפה, אשתו על לוותר חבל היה לנתן מאוד.
 בירושלים להם שהיתה דירת־הפאר את מכר הוא

 בתל־אביב, בשיכון־צמרת מהודר בית וקנה
 תיקווה מתוך המישפחה, את העביר שאליו
 קרה זה כל הלב. מן רחוק גם יהיה העין מן שרחוק

 ומכוניות, טלפונים היו כבר אז אפילו אבל מזמן,
נמשר. נתן ודינה ארנון יגאל בין והרומאן
 הצעירה, מדינה נתן התגרש זמן, כמה אחרי

 בכמה ממנו המבוגרת מזכירתו, את לאשה ונשא
 שרינה ארנון, יגאל של אשתו טובות. שנים
ע בנק מבעלי חסידוף, לבית סקונ  התגרשה די
 הזוג יינשא מעט עוד שהנה חשבו וכולם ממנו,

 שקורה כמו אבל..אז, גואל. לציון ובא המאוהב
 גנובים, להיות מפסיקים כשהמים פעמים, הרבה

מתוקים. להיות מפסיקים גם הם
 מצא ארנון יגאל נפרדו. ארנון ויגאל דינה

 לאשה. אותה נשא קצר זמן ותוך אחרת, אשה
, אפי את פגשה זאת, לעומת דינה, תי  בעל א
 לגור נכנסה היא בו. והתאהבה סייטקס, חברת
עימו.

המ הדירה את דינה עזבה שבועיים לפני
 קטן בית לעצמה ושכרה דויד, במיגדלי שותפת

 היא עכשיו חיפה. לדרך הסמוך בשיכון־הקצינים,
 יימשך שזה חותמת הייתי לא אני אבל לבד, שוב
רב. זמן

 מהם שישה ואשה. איש 12 פגשתי השבוע
 אשתו קלריטה, של הראשון שבעלה לי אמרו

ה נאסר. גיל! המיליונר היה נתן, אייבי של
 ובעלה קישקוש, שזה לי אמרו האחרים שישה

לגמרי. אחר מישהו היה קלריטה של הראשון
 לעשות מלבד לעשות, יכולתי אני מה אז נו,
נתן? לאייבי דרינג־דרינג איזה

שלומך?" מה אייבי, ״שלום
חולה." קצת שאני חושב אני יודע? ״אני
מחלה?" ״איזו
קצת." מצונן אני אולי יודע? ״אני

שלך?" הנישואין ״ואיך
לי!״ קשה ״נורא

 שאשתך לי אומרים כולם לך? קשה ״מה
ויפה.״ נחמדה

קשה." לי אבל נחמדה, היא ״נכון
לך?" קשה ״במה
 ישנתי לבד, הייתי שנים 33 לך, אגיד אני ״מה

 צריך הזמן כל אני עכשיו לבד. חשבתי לבד,
 פגשתי, מי ואת הלכתי ולאן הייתי, איפה לספר

זה." וכל
הזאת?״ הבעיה על תתגבר ואיך ״נו,

לירח־דבש קלריטה את לקחת ״החלטתי

נתן ואייבי קלריטה
הבנתי״ נון. יוד, סמך, ..קוף,

 אצטרך לא אני ביחד, הזמן כל נהיה אם במצרים.
 ומה נפגשתי מי ועם הייתי איפה לה לספר

בעצמה." תדע היא עשיתי.
 היה הוא נאסר? ג׳ק על הזה הסיפור מה ״תגיד,

קלריטה?" של הראשון בעלה

 של הראשון בעלה של הבן־דוד הוא ״לא.
קלריטה."

 לבעלה?" קוראים ״ואיך
 את להגיד יכול לא אני אז לידי, עומדת ״היא

הבנת?" נון. יוד, סמך, קוף, תכתבי: שלו. השם
_____.___________
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אחרות וחיות
 קיר־ זאב ולבעלה, זילברמן לכרמלה

 קרו כבר חדשה. תינוקת חודש לפני נולדה שנר,
 טוב, מזל לה אמרתי בעבר. כאלה דברים כמה

הסיפור. ונגמר לתינוקת מתנה לה קניתי
 היה וזאב כרמלה של הבית אילו אומרת, זאת

 שלהם הבית אבל הסיפור. נגמר היה רגיל, בית
 הראשיות ואחת סיבות, מיני כל בגלל רגיל אינו

 בסלון שגר סונצ׳ו, המישפחה, בן היא שבהן
בחיי־המישפחה. ביותר פעיל באופן והמשתתף
 השומע וסקרן פטפטן תוכי אלא אינו פונצ׳ו

 שהוא מה רם בקול והאומר בבית, שנאמר מה כל
להגיד. רוצה

 היה דקות חמש כשכל ארוכה, תקופה היתה
 איי קלאב נשרף. איי ״קלאב בקולי־קולות צורח

 בתקופה היה זה נשרף!״ איי קלאב נשרף!
 מישהו, על־ידי הוצת כרמלה של שהמועדון

נמצא. שטרם
 ואחיה, כרמלה שעברו החקירות בזמן אחר־כך,

החוקר על־ידי בעיקר במישטרה, ביטר משה

ם? מוצאות הן
 עזר של החבר צירני, ליאון את זוכרים אתם

 ישראל בין השלום על ספר שכתב וייצמן,
 כי צרורה, לצרה עזר את הכניס וכמעט למצריים,

ידיעות? לו הדליף שעזר חשבו כולם
 יהודי אמריקאי, עורך־דין הוא הזה הצ׳רני

 עד אמריקאי. בקנה־מידה אפילו מאוד, עשיר
 החברים ועל שלו הכסף על ידעו כולם עכשיו

 על כלום ידע לא אחד אף אבל שלו, החשובים
 בחייו. הנשים על כלומר שלו, הפרטיים החיים

 הרבה לפני ככה: אז
 לו היתה שנים מאוד
הת הוא אחר־כך אשה.
 ראו לא ויותר ממנה גרש
באמ נשים עם אותו

 מסתבר עכשיו ריקה.
 נשים עם אותו ראו שלא

 קהוא מה כי באמריקה
 דווקא זה באמת אוהב
 ובכל ישראליות, נשים
 לארץ בא שהוא פעם
 מהן, באחת מתאהב הוא
 צריך הוא אחר־כך אבל

האמרי למולדתו לחזור
נש והישראליות קאית,
כאן. ארות

 מונה עם רומאן־בזק לו היה שנים כמה לפני
 והיא חזר הוא ואחר־כך היפה, זילברשטיין

נשארה.
 בהילטון. מתגורר בארץ. שוב הוא אלה בימים

 בבריכה, גופו את לשטוף קצת ירד הוא בבוקר
 של דקות חמש ואחרי בבחורות, עיניו ואת

 זוג־רגליים למראה בחום נשטף הוא שטיפה
 מעל קורה מה חיפש הוא מייד באורכן. מדהימות
 אמיר. שלומית את ומצא האלה, הרגליים

 מהבוקר ביחד והם פיטפוטים, קצת דיבורים, קצת
מתי. יודעת לא אני ועד

 לטוס צריכה היתה כששלומית היתה הבעיה
 דברים כמה שם לגמור כדי לפריס ימים לכמה

 לנמל־התעופה, אותה ליווה הוא בלתי־גמורים.
 אלא פיתאום, לה לברוח לא אותו השביעה והיא

 שהיא עד בהילטון בבריכה ולשבת להמשיך
 הרבה ומחכה. יושב הוא ואומנם, אליו. תחזור
 יושבים היו ממנו יפים ויותר צעירים יותר גברים

כאלה. לרגליים ומחכים

צירני ליאון
- לה מחכה

קירשנר ופונצ׳ו זאב
..חרא!״

 שלמים: ימים במשך פונצ׳ו צעק ויל!?, צבי
 חרא!״ וולף חרא! ״וולף

 מהשריפה התאוששה כשכרמלה מאוחר, יותר
 עליו דיברה וכמובן בתל־אביב, חדש עסק ופתחה
 צועק והיה אותה לשמח פנצ׳ו רצה הזמן, כל בבית

 יוצאי־דופן דברים היו כשלא העסק. שם את
 בני־ של שמם בקריאת מסתפק פונצ׳ו היה בבית,
 התוכי, של לקריאותיו התרגלו כבר כולם הבית.
 להם. מפריע אינו והוא

מורן, החדשה, התינוקת שנולדה ער זה כל

 השתגע לא הראשון מהרגע הביתה. והובאה
 קצת ממנו שלקח הקטן הדבר על פונצ׳ו

 הרגיזו ובמיוחד בעלי־הבית, של מתשומת־הלב
 מהפה מוציאה שהתינוקת המשונים הקולות אותו
שלה.

 את לחקות פונצ׳ו למד מאוד קצר זמן תוך
 עושה הוא דקות 10 ובכל התינוקת, של בכיה
 למשל, במיטבח, יושבים בני־הבית תרגיל. להם

 כולם בוכה. שהתינוקת שומעים הם ופיתאום
 כמו ישנה שהתינוקת מגלים ושם לחדר, רצים

 שוב דקות כמה ואחרי למיטבח חוזרים הם מלאך.
 כל וככה כלום, ושוב רצים שוב בוכה. התינוקת

 אחד. אף סוף־סוף, באמת, בוכה כשהתינוקת היום.
 כולם כי אליה, ניגש לא כבר מבני־המישפחה

השכל. את להם משגע שוב שפונצ׳ו בטוחים
 עם לטייל יוצאת כשהתינוקת אפילו ואגב,

 כי הזה, בבית שקט אין מבני־המישפחה, אחד
 צילצול־ את מדוייק באופן לחקות למד גם פונצ׳ו

 50 בין מבצע הוא הזה התרגיל את וגם הטלפון,
ביום. פעם 100ל־

לו. מגיע זה כל אולי בבית, תוכי שרוצה מי נו,
אמיר שלומית

מפאריס שתחזור עד




