
 שיווק של עסק התחלתי אז בדיוק
למיש־ לבוא מאהרון ביקשתי סוודרים.

 בא, הוא העסק. על לברך כדי רדי,
העמוס. יומו סדר למרות

שמ או רזה ״אשתך אותו: שאלתי
 במידות בערך ״היא לי: ענה הוא נה?״

שלך."
 רוצה מאור ״אני ממנו: ביקשתי

סוודר.״ לה לשלוח
 — לי אסור ״אבל נבוך: נעשה הוא 1
שר!״ אני ^1

 מאוד אני ״בבקשה, ממנו: ביקשתי
 הגיע אחד סוודר שלפחות לדעת רוצה

לארץ־הקודש."
 אין שבישראל לי להסביר ניסה הוא

 לבסוף חמים. כאלה בסוודרים צורך
בסדר.״ לך, חשוב כל־כך זה ״אם אמר:

לישראל. הגעתי שבועות כמה אחרי
 בביתם מישפחתו ואת אותו לבקר באתי

ר מפלס ספה כלל שם הריהוט ברמלה. י
״המשו לי: אמרה אשתו, ז׳רמיין, טיק.

 לי והורה ארצה אלי טילפן הוא הזה! גע
לש כדי כסף, עם לנמל־התעופה לבוא

 הוא מבינה? את הסוודר. עבור מכס לם
הסוודר!" על הצהיר

 זרוק שהסוודר עוד התלוננה אשתו
 לעשות מה לה היה לא שימוש: ללא ^

הישראלי. בחום איתו
אחרי־כן. רצוף קשר קיימנו לא

 אצלו שהיה שמעתי אחד, יום פתאום,
 אותו ושמאשימים מישטרתי חיפוש

 לעצמי: חשבתי האשמות. מיני בכל
 אותו סוודר? על שהצהיר הזה, ״האיש

הת ומיד להיות!" יכול לא מאשימים?
לצידו. ייצבתי

 .,איבד בוס: שימשו 0
,,צעיר... בגיר אהבה

שר־ היה מאז אותו מכירה
אי על לאמר אפשר מה תחבורה.

 את בנה הוא הזה: האיש של כותו
 דברים עשה הוא התעשייה־האווירית,

בהם. להתגאות יכול שהוא
 יצחק נגד שום־דבר לי אין באמת, יי

 לשימעון מאמינה אני אבל שמיר,
בשלום. רוצה שהוא

 עם ומה נאהב? להיות שלו הדחף
 שיאהבו רוצה איננו מאיתנו מי כולנו?
 זה שימעון שאצל חושבת אני אותו?
 של חשוב מקור שאיבד מכך נובע

 לי סיפר הוא סבו. — צעיר בגיל אהבה |
 איך — פרטים זוכרת לא אני — פעם

 איזו הו, — וסוניה סבו. את העריץ
אשה!

 הוא הליכוד על שלי הגדול הכעס ^
 כשאני בעדות־המיזרח. משתמש שהוא
דולארים מיליוני משקיעים איך רואה

מארוקאית זקנה עם
שו־דשת!״ איזה כאן יש לאחי: ״אמרתי

מודעי יצחק עם
חם!״1א שחקת #!אני או בשני׳ חן מוצאים שאנשים 1״א

קולט ידידתה עם
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שי שהתחתנת' אחרי רק 1ב ״התאהבתי אי

 המדינה" ״ביטחון בשם בהתנחלויות
 קוראת כשאני עיירות־פיתוח, ומזניחים

מהת קטנה ילדה חיילים מלווים כיצד
 חושבת אני לשיעורי־פסנתר, נחלות
 לילדה שגם רוצה שהייתי לעצמי

שיעורי־פסנתר. יהיו מקריית־שמונה
 יש שימעון. היא שלי התיקווה לכן
 ברחבי־ פגישותיו נגד שטוענים כאלה

 סיורים על־חשבון מנהיגים, עם העולם
 המון מסייר הוא נכון! לא זה בארץ?
 לא למישחקי־כדורגל? הולך לא בארץ!

 — פוליטיקאי לא הוא מהחברה? אחד
מדינאי! הוא

 ״והשאר אדו׳; ובי #
,,רהיסטוויה שייו

אד רפי של גירושין־נישואין ךי•
 רבים לא? מדוברים? עדיין רי 1 (

 הרומאן על ידעתי ממתי אותי, שאלו
אן־קלוד. לבין אדרי בין

 לחתונה נסעתי איך זוכרת אני
 והבטתי כיכר סביב נסעתי בפאריס.

 מי את פתאום, המכונית. חלון דרך
 לעצמי: חשבתי אדרי! רפי את ראיתי?

 הוזה, בוודאי, אני, להיות, יכול לא זה
 הוא הנה, אבל, בלק־אאוט... לי יש אולי
מולי. שם עמד

 לא התבלבל, ככה, הוא, לו. קראתי
 ־״רפי, לו: אמרתי צצתי. מהיכן הבין

 יכולים איננו הרי למכונית. קפוץ
התנועה...״ את לעצור
 ואמר בי הסתכל למכונית, נכנס הוא

הרא תהיי שאת רוצה אני ״ליליאן, לי:
עם להתחתן החלטתי — שתדעי שונה

 מאושרים שנהיה רוצה אני אן־קלוד.
סטיב." וכמו כמוך

פגש עכשיו רק הרי נדהמת. הייתי
 יום־העצמאות בחגיגת אשתו את תי

 אדרי) היא(ג׳ואן בשגרירות. האמריקאי
נחמדה. מאוד לי נראתה

בפא שלי ידידים לי סיפרו אחר־כך
 מהארץ אליהם צילצלה שאשתו ריס

 מאוהב הוא השתגע! ״רפי ואמרה:
אותי!״ לעזוב רוצה הוא אחרת! באשה

 נסכי: דם #
,,התערבתי! ״נמעט

 הוא בארץ. סטיב את מייצג וא ך*
אותו! מעריצה אני מבריק. 1 1

מדוע?
 המישפ־ להגנה כספים ,כשאספת

 והאמיני — אבו־חצירא אהרון של טית
 לגייס הצלחתי לא — קשה! היה זה לי,
הנדרש. הסכום כל את

 אותו. היכרתי לא אז לרמי. באתי
 מעט עוד לי תן ״בבקשה, לו: אמרתי

 לאסוף תתאמצו ״אל לי: אמר הוא זמן.״
 מכל נקי הזה האיש הכסף. שאר את

הת כמעט זאת!״ אוכיח ואני אשמה,
עלפתי.
ניצ ותוסיה־כהן שהוא(כספי) אחרי

 מאיתנו ביקשו לא הראשון, במישפט חו
 *חרי0 השני למישפט כספים לגייס

 פרקליטות־המדינה). שהגישה העירעור
 אהרון על הגן שרמי מגיחה אני כלומר:
 אז כסף. ללא והלאה מסויים משלב
אותו? אעריץ שלא

■ דסה אלי עלם:


