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בשבו מדברת הארץ שכל יודעים הרי אתם
 על מדבר חלק ברק. דפנה על האחרונים עיים

 חאשוגי, עדנאן את ריאיינה שהיא הראיון
שלה. החדש השעון על מדבר וחלק

 ידה פרק כשעל מהפגישה. חזרה דפנה
 האותיות חרוטות ועליו שעון־זהב. לו מתנוסס

 חאשוגי, עדאנן של ראשי־התיבות שהן
באנגלית.

 על אומרים שהאנשים למה הקשבתי אז נו.
 מאוד הרבה אמרו שהם לי ותאמינו הזה. השעון
 בעצמה. ברק לדפנה הלכתי אחר־כך דברים.

 עשתה היא אבל השעון. עניין מה אותה ושאלתי
תגובה״. -אין ואמרה מאוד חשובה של פרצוף

 ושלחתי לה. אמרתי אני בתחת.' תגובה -אץ
הענ את לברר שלי מאוד־רציניים שפיונים שני
יין•

האמיתי. הסיפור הנה יקרים. קוראים בבקשה.
 לבתה. מתנה דפנה של האמא קנתה שנה לפני

 150 כמו משהו שעלה י. גוצ של יפה שעת זה היה
 גאה והיתה במתנה. שמחה מאוד דפנה י־ולר.
בשעון. וגם שלה באמא נם מאוד
 חא־ עם לפגי־שה הגיעה היא הזה השעון עם
 של רושם העושה שעון־זהב על־ידו שענד שוגי.

בעצמו. חאשוגי כמו דולר. מיליון
 לה שיש לחאשוגי דפנה אמרה השיחה במשך
 (לא אישיות עם ייפגשו הם שבערב ההרגשה

 אמר חאשוגי חשובה. הצנזורה) בגלל שם. כותבת
 הם התעקשה. דפנה אבל להיות. יכול לא שזה

האי עם ייפגשו הם בערב שאם ביניהם הסכימו
 בשעונים. יתחלפו הם ההיא, החשובה שיות

 והוא חאשוגי. של השעון את תקבל רפנה כלומר:
שלה. את יקבל

בעיקבות לה בא והוא רפנה. של היה הרעיון
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חאשוגי עדנאן .
כלום! שווה שלא שעון

 כספי רנד על הזה בהעולם שפורסם סיפור
 את ביניהם שהחליפו מחרוב, וישראל
התערבות. במיסגרת השעונים,

 והחי- האישיות, את פגשו הם בערב ואומנם.
 השעון את קיבל המיסכן חאשוגי נעשו. לופין

 סנטימטרים בשלוישה גבהה ודפנה דולר. ז50ב־
 היקר שעונו את ידה על עונדת שהיא כבוד מרוב

חאשוגי. של
וב באיטליה הפגישות כל נגמרו אהר־כך

 יפה. לחנות־שעונים בפאריס נכנסה ודפנה צרפת.
 השעון בחירת כדי ותוך לאחיה. מתנה לקנות כדי

 כדי שלה, השרוול את הפשילה היא האח, בשביל
 שלה החדש השעון את יראו שבעלי־החנות

 ואז. התעלף. לא אחר ואף ראו הם אבל ויתעלפו.
 מידה השעון את הורידה היא טובה. יהודיה כמו

כזה. שעון עולה כמה המוכר את ושאלה
היטב, אותו בחן לידו. השעון את לקח המוכר

 השעון -אילו מדהימה: בנון־שלאנטיות לה ואמר
עם אבל משהו. שווה היה עוד הוא מזהב. היה
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 לא הכי
 זרועה

בעולם >
היפה קאופמן •שספיר זה איך תמהתם אס )
 לעבוד נוסעת לא מלכת־יופי. פעם שהיתה פיה, !

 תשמעו הנה אז היפות, חברותיה כל כמו בחו״ל
• למה.

 היכרות הוריה לה ערכו ,14 בת ספיר כשהיתה
 בן אז שהיה יונתן, שלהם. החברים של בנם עם
 פעם לסרט הלכו הם שנה״שנתיים אז .17

שנה, עוד ידיים החזיקו הם זה ואחרי בשבועיים,
 שילדים מה לעשןת והתחילו גדלו הם ואחר־כך \

עושים. גדולים
 אוהב והוא אותו, אוהבת היא ביחד. הם מאז
 כמל־ ספיר משנבחרה בסדר. הכל וכאילו אותה,

ול להצטלם ההצעות להגיע התחילו כת־יופי,
 לארוז והתחילה מאוד שמחה ספיר בחו״ל. דגמן

 יונתן הגיע האריזה שנגמרה לפני אבל מיזוודה,
 אני. או חו״ל או מאוד. גדול וטו והטיל

החבר, על להשפיע והתחילה נסעה, לא ספיר
של קטנות לגיחות לפחות לנסוע לה !יתן

מאת
יריב שורמית

ויונתן קאופמן ספיר
גדולים ילדים שעושים מה

 עשרות כמה של עניין זה לו, שיש ציפוי־הזהב
דולארים."

 ובדרכה מהחנות, יצאה המעולפת ברק דפנה
 מכירה שהיא הקללות כל על חשבה למלון

 לכיוון שלחה היא כולן ואת השפות, בכל בעולם,
 150 השווה שלה, שהשעון לחשוב חאשוגי. של

 כלום, שווה שלא שלו, והשעון אצלו, נמצא דולר,
העצבים. את לה שיגע אצלה, נמצא

 קיוותה ועדיין ארצה, חזרה היא אחר־כך
 טיפוס ויקבל הרגליים שתי את ישבור שחאשוגי

 לו, נשארו שעוד השערות לו ושינשרו ומיגרנה
 הלכה היא אחר־כך שיני־הבינה. לו ושיכאבו

 מצאה היא מה? נו, ו... שלה המיזוודה את לפרק
 הכניסה מיסתורית יד שלה. השעון את גם שם

בחשאי. לשם אותו
 סליחה ביקשה מייד היא שלה בלב אז טוב,

 אותו, קיללה שהיא הקללות כל על מחאשוגי
 חלה ולא כלום שבר לא והוא עזר, זה ובאמת
קשה.

ברק דפנה
וחרדותז עוגמוג־נפש צער, על הפיצויים עם ומה

 הביא הוא בשלו. יונתן אבל שבועייס״שלושה.
״לכ כמו ממקורותינו, פסוקים מיני כל לעזרתו

 אמר הוא זרועה...״ לא בארץ במידבר, אחריי תר
 מארץ־ זרועה פחות ארץ תמצא היא שאם לה

לשם. לנסוע לה ירשה הוא ישראל,
דבר, שום מצאו ולא וחיפשו, במפה חיפשו אז
פה. היא ולכן

ד ?ז ש אנ ש די
 אבן שר רב
 עם אנשים ויש

זהב■■■ בסד■
 תקופה עבר אברמוביץ אבי המיסעדן

 חודשים כמה לפני רק האחרון. בזמן מאוד קשה
 אישפזו שלו. בלב בסדר לא מאור שמשהו התגלה

 וצינורות, מעקפים לו ושמו אותו, וניתחו אותה
 של מהחולשה אבל לטוב. וקיוו סגרו ואחר־כך

 צהבת קיבל הוא הניתוח
 חולה היהי ושוב קשה,

מצב״רוח. ובלי ואומלל
מבני־המיש־ אחד כל

 הקרובים והידידים פחה
 אחד וכל לבקר, בא

ש מה אבי בשביל עשה
 משהו לעשות, יכול הוא
 טובה, מילה להגיד כמו

בונבו או פרח, להביא
 אבי, של הדוד רק ניירה.
 יעקב במיקרה שהוא
 מאוד מתנה הביא אגם,

 את לשמח כדי מקורית
אבי.

 אותו ונתן מזהב, עשוי לב פיסל הפסל אגם
 לב לבעל זהב של -לב ההקדשה: בצירוף לאבי

זהב.״ של
 פיתאום, יתחיל לא הזה שלב־הזהב מקווה אני

ול מים ולהשפריץ להסתובב הלילה, באמצע
 שיש לבן־אדם מסוכן מאוד זה כי מוסיקה, השמיע

חלש. לב לו

אגם
משפריץ? לב


