
דייז אהרונה
חדש רומאן

מהאופק. נעלמה דיין אהרונה
 מאוד במסיבה הייתי ימים כמה לפני

 שלה החדש הרומאן על לי וסיפרו חשוכה,
 בשם שלו, המוקדמות 40ה־ בשנות גבר עם

 לעולם* עקיפה בדרך הקשור בן־חנן, יוסי
הפוליסיקה.

הפראי בגן צמחים
 אכזריותו. בגלל בארצות־הברית ולהפצה רול

 הוא סוויד אבי האחרים. לעיסוקיו מתפנה גם והוא
תאילנדי. באיגרוף האלופים אחד

 את מנהל הוא כי עובד, שוב הוא בערב
 בשקט חייו עוברים וככה שלו, הסינית המיסעדה
 הוא רעש, שעושים מהבחורים לא הוא ובשלווה.

 הפתיחות לכל גם שבעיר. המסיבות לכל נדחף לא
 לו היו וכבר לבד, לו חי מגיע. לא הוא והאירועים

מזה. יצא לא רציני משהו אבל חברות, הרבה
 מחברי- אחד נישא חודשים שלושה לפני
 אבי שלו. קרוב הכי החבר בעצם שלו, הילדות

 אז לו. בא לא לבד לגמרי להישאר נבהל. סוויד
 נחמדה וגם חתיכה גם שתהיה בחורה חיפש הוא
 גם שהיא ברוך, שרי את מצא והוא טובה, וגם

 ביחד נמצאים והם עדינה, וגם שקטה וגם חתיכה
יותר. קצת ואולי חודשים, שלושה כבר

 מערכת־ את למסד החליטו הם ימים כמה לפני
התס את רואה כבר אני ולהינשא. שלהם היחסים

 בכך יתחיל זה הפעם אך הסיפור. של המחודש ריט
 וב־ פראי גן בעל מקסים בבית תל־אביב, שבלב

 כשבני־הזוג ויפה. שקט זוג מתגורר ריכת־דגים,
 ארו- הפיליפינית להם מגישה בבוקר, מתעוררים
 וחוזר לעבודה, הולכים הם לאחר־מכן חת־בוקר.

חלילה.

 הרווקים אחד שסוף־סוף לכם לבשר שמחה אני
עו בגוש־דן־רבתי ביותר והמיוחדים המבוקשים

בקרוב. להינשא מד
 אחרי אבל משעמם, דבר זה שחתונה יודעת אני

 תחשבו הבעל־לעתיד של חייו אורח על שתקראו
העת שאולי או הזה, הסיפור את המצאתי שאולי

מדאלאס. פרק קתי
 בן והוא סודיד, אבי קוראים הזה הנאה לגבר

 במרכדהעיר. ומשופץ ישן בבית מתגורר הוא .33
 בריכת־ ובו ויפהפה, פראי גן צמוד הזה לבית
 ציבעו־ בעלי־כנף ועשרות עבותה צימחיה דגים,
 סרט־ לאיזה כתפאורה נראה הזה הגן וכל ניים,
אנגלי. מתח

 בבית הפיליפיניות אחת בבוקר, קם כשהוא
 שבע, כשהוא לאחר־מכן, ארוחת־בוקר. לו מגישה

 לבית, הצמודה שלו, לחנות־התכשיטים ניגש הוא
 כשכולם בשעות־הצהריים, עמלו. את ומתחיל

 לסיבוב ויוצא הפסקה עושה הוא עסוקים, עדיין
 יש שכמותה שלו, 500 מרצדס במכונית בעיר
הארץ. בכל שתיים אולי

 הוא אותה שסיים ולאחר לעבודה, חוזר הוא
 חוזר כשהוא במכון־כושר. כמובן, להתעמל, הולך

 המשתייך שלו, הכלב עם משחק קצת הוא הביתה
לגי־ שנאסר גזע ביותר, המסוכנים הגזעים לאחד

סוויד ואבי ברוך שרי
העיר במרכז סשזפץ בבית שקט, זוז

מן עריה | ימותו הקנאים ושבר
 34ה־ בת טמיר אנבל הדוגמנית שבין הפנטסטי הרומאן על האומה כשהתבשרה חודש, לפני
חולף. ואירוע גימיק שזה בקול ואמרו כולם צחקו ,24ה־ בן רייך, מוטי הצעיר והרוגמן
 לכולם היה קשה ומני. שזה כולם אמרו שוב ביחד. להתגורר עברו ובני־הזוג שבועות, שלושה עברו

כך. להם ושטוב ביחד, שהם העובדה את לעכל
 12בת־ לבת אם ושהיא טמיר, אלי לעורך־הדין בעבר נשואה שהיתה שאנבל, גיליתי אתמול ממש

חודשים. שמונה בעוד אבא להיות עומד מוטי אז ככה, ימשיך הכל אם להריון. נכנסה נטלי, בשם
 לתיפארת בית יקימו שהם ומקווה הזה, לבני־הזוג מפרגנת באמת אני אבל לפסוק, מוקדם אמנם

 כל שימותו הטובה: חברתי שאומרת וכמו בן־גוריון. כמיצוות ילדים הרבה ושיעשו ישראל, מדינת
ההלוויה. 2 בשעה מחר הקנאים.

בפעולה רייך ומוטי טמיר אנבל
להריון נמסה

ערדוך
וחתונה

במישפחת
הזמר

טורדנו
 טו־ אבי הזמר של טובים הכי החברים אחד
 אחראי אבי לא שלו. לגיס הבא בחודש יהיה לדנו

 שלהם האמא שלו. לחבר אחותו בין לשידוך
זה. את עשתה

ד והיא מרסל, קוראים טולדנו של לאחות  ח
 האם עם האחרונות בשנים המתגוררת ,30 בת קד,

 של חנות מנהלת היא שם קנדה, במונטריאול,
במיקצוע. ומשתלמת אופטיקה
 וה־ ,39 בן אסולין, ויקטור קוראים לחבר

 בבית־ יחד כשהיו התחילה אבי לבין בינו חברזת
 לארץ. יחד ברחו הם שנים כעבור במארוקו. הספר
 ללוס־אנג׳לס, נסע ואסולין שנים, עוד עברו

 בהפקת־ וגם בעיסקי־מיסעדות יפה שם והצליח
 דדד דינו הידוע האיטלקי למפיק בצמוד סרטים,

לורנטים.
 שא־ יודע ובתקליטים, בשירים שמתמצא מי

 מפוארת יצירה שהוא טולדנו, של החדש ריד־הנגו
 שיר שם ויש ויקטזר, פשוט נקרא כולם, לדעת
הטוב. החבר על המספר אחד,

 בלוס־ לביקור אמא־טולדנו הגיעה לא־מזמן
 נסעו וביחד לוויקטור, צילצלה היא אגג׳לס.

 עוד שהוא זה איך שאלה היא בדרך מקום. לאיזה
 שהוא אמר הוא להתחתן. רוצה לא הוא והאם רווק,

 המתאימה. את מצא לא עדייו אבל רוצה, דווקא
 בתיק איתה יש במיקרה שלגמרי אמרה האמא אז

 ראה לא שאותה מרסל, של תמונות 10־20 איזה
תינוקת. היתה מאז ויקסור

טולדנו מרסל
תי...״1לאח חרביץ לא ״אם

 טלפוני קשר יצר שראה, ממה התפעל אסולין
 י במשך נשאר במונטריאול, לביקור בא מרסל, עם

 1 להתחתן, הזוג החליט שבסופם שבועות, שלושה
 הילדים ושלושת ליאורה אבי, אפריל. בתחילת

לחתונה. כמובן, יסעו,

 אבי: את ויקטור שאל בטלפון, שוחחו כאשר
 גיסים?" כשנהיה גם חברים להיות נמשיך ״אנחנו

לא תרביץ לא אם לא, למה ״כן, ענה: וטולדנו
בסדר." יהיה הכל חותי,

הארמוניות
 אחת מילה אף אכתוב לא שיותר נשבעתי

 זה יודעים, אתם אבל דיין. מישפחת על
 לא שאני להחליט במו זה ממני, חזק יותר

 בלתי־ פשוט זה שושלת. את יותר אראה
אפשרי.
 מת• אני למי לדעת מתים בטח אתם

 קדוליין, לנרושתו, ולא לאסי לא כוונת!
 שלהם לאמא או ליעל לא וגם לאודי, ולא

דיין. אוזרוגה נשאר! עוד מי נו! רות,
 היה הוא ואהרונה. אטי נישאו 1967 ביולי

 היא לנישואיהם עד .22 בת והיא ,23 בן
 מאותו והחל מנווה־אביבים, אלמונית היתה
לסלבריטי. הפכה היא היום

 בשם בת ילדים, שני נולדו לבני״הזוג
 ובן ,17 בת יפהפיה כיום שהיא עגיליה,

אבנר. בשם
 ותקופה בני־הזוג, התגרשו 1980 באביב

 קרוליין עם אסי התחתן לאחר־מכן קצרה
לאנגפורד.
 לדירה גירושיה עם שעברה דיין, אהרונה

 על שמרה סביון, ליד בגני־יהודה מרווחת
 כמפיקה בעבודתה והמשיכה אנונימיות,
 המשיך דיין אסי הישראלית. בטלוויזיה

 שלו הרומאנים בכל בטודי״הרכילות לככב
לאנגפורד. קרוליין לדוגמנית שלו והנישואין


