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מסובך, מאוד דבר זה חד־הורית מישפחה
 לעשות אותך מעודדים כולם אחד מצד כי

 , כולם הילד וכשנולד ידך, את ומחזקים ילד,
 ליאורה האב. מי מגלה לא את אם כועסים

 ! ילדה המנוח, ניר עמירם של אחותו ניר,
 כבר העיר כל המוד. בן שבועות כמה לפני
 !תת־אלוף(מיל׳) הוא הילד שאבי לספר ידעה

 לילדים ואב נשוי שהוא טורן, טרויקה
 1 שהיה מפני פורן? על התנפלו ולמה גדולים.

 תקופה במשך ליאורה עם ידידותי קשר לו
 !שהשמו־ לי מספרים שלי השפיונים ארוכה.

השפיעו ליאורה סביב שקורה מה וכל עות,

ניר וליאורה טורן טרויקה
ארוך ,׳ריווח קשר

 על בעיקר פורן, מישפחת בני על מאוד
 גל ארצה הגיעו אלה בימים וממש האשה,
 נירה. אשתו עם פרויקה, של בנו טורן,

 של ידיה את לחזק כדי גם בארץ. לחופשה
המישפחה. אם־

בניו־גרסי
ל1  אליהם, מגיעה שאני האירועים נ

 אותי השואל נודניק איזשהו יש תמיד
רו לא למה פיק. צביקה הזמר עם מה

עליון שומעים לא ולמה אותו, אים
 לבית התקשרתי שהיות, הרבה בלי

 אז תשובה. היתה לא ברמת״השרון. פיק
לע הלכה בטח שאשתו לעצמי אמרתי

וצדקתי. קניות, שות
מה יוצאת אותה ראו שלי השפיונים
 אבל עמוטת-טלים. כשהיא סופרמרקט,

 רמת־הש־ של הסופרמרקט זה היה לא
הפ המרכולים ממאות אחד אלא רון,

 ואשתו פיק צביקה כי בניו-ג׳רטי, זורים
 את עזבו פשוט ילדיהם ושני מידית

הארץ.
בק לא־מבוטלת הצלחה יש לצביקה

 תזלזלו ואל הישראלית, הקהילה רב
 מונה כבר היא כיום כי הזאת, בקהילה

קור שאתם ובזמן אלפים, מאות כמה
 עוד אליהם מצטרפים אלה שורות אים

כמה.
 הזה, הזוג בלעדי גם לחיות יבולה אני

או־ הם, איד אבל היום, עד שעשיתי כפי

£ד /£077י7ד
כמתנה

 של לחתונה קראו כך גסטרונומית, חגיגה
 חברתו את שנשא בכר, שבי המיסעדן
בסב זרדז כריסטיאן גיסו בבית עודדה

 מיסעדת של הבעלים הוא 37ה־ בן שבי יון.
 שהוא העובדה ומלבד בתל־אביב, היפופוטם

 בחוגי מאוד מוכרת דמות גם הוא מיסעדן
התל־אביבית. הבוהמה
 בת עודדה את הכיר חודשים שלושה לפני

 רשת־ של במישרד־המכירות העובדת ,33ה־
היכרות אחרי להינשא החליטו והם מלונות,

שס־אור מידית ואשתו טיק צביקה
בניתירס׳ השכונתי בסופרמרקט קניות

 וה- הגדולה השלמה, ארץ״ישראל הבי
וה הלאומיות אנשי בלתי-מתפוררת,

הטיפו שתמיד הכמעט־משיחית, ציונות

לפ קמים תנאי, ללא לאהבת־המולדת
תם, בכה הארץ את ועוזבים תע  ,מבלי ס

נעלבת! ממש אני שלום! להגיד

ע ן ,717177771י ה אי ת ת ח

ועודדה בכר שיבי
דימיון יש למיסעדנים

 היכן השאלה שהתעוררה לפני עוד קצרה.
 כריסטיאן, המיסעדן קפץ החתונה, תיערך
את והציע שבי, של אחותו עדה, של בעלה

 מיסעדת׳ שרותי ואת החתונה, כמקום ביתו
 לחתונה בקייטרינג אלהמברה, שלו, היוקרה
 בכל לא כי לסרב, היה יכול לא ששבי מובן

 ביום־ ואכן שלו. הגיס את כריסטיאן מחתן יום
 וחברי־המיש־ בני־המישפחה נקבצו השימחה,

 סביב ושם, בסביון, הווילה מידשאות על פחה
 גדושים שולחנות עשרות הוצבו הבריכה,

 הגדולה החצר של שונות ובפינות טוב, בכל
 ובכל משקאות, עמוסי ברים כמה גם הוצבו

 האלוף כמו החברים הסתובבו הזאת השימחה
 אילן ועורכי־הדין לימין, מיקה (מיל׳)

 כסטי, ורם שיבולת אמנה למידות,
בן, ונהנו. ועוד, טלבסקי מאיר החוקר  מו

 1 אך לבני־הזוג, מתנות הרבה גם שהביאו
 מאשר יותר דימיון יש שלמיסעדנים מסתבר

 1 אריק המיסעדן למשל, לקוחותיהם. למרבית
 רקדנית־ את כמתנה הביא דן מקפה לביא
 1 ות־ שתרקוד סוהיר הדרום־אמריקאית הבטן

הקהל. את שעשע

 וגם חם נורא קשה. חודש זה אוגוסט חודש
 שנשאר ומי לחדל, נוסעים וכולם מאוד, לח

 החודש יש לפחות אבל סובל. באמת בארץ
חתונות. הרבה

 כל בהרצליה, בחוף־הים בשבת כשהייתי
 ידוע איש של חתונה על דיברו הבנות

 אבל בתל־אביב. אורנים בנן מתחום־הקולנוע,
 הרבה היו מדובר. במי ידעה לא אחת אף

 דרינגים, כמה עשיתי הביתה, חזרתי ניחושים.
מח דימבורט דני שאיש־הקולנוע וגיליתי

 כדי לבנות כמובן טילפנתי שלו. הבת את תן
 כל־ לא הם אך הזה, המימצא על להם לספר

 קול איציק אולי שזה ואמרו התרשמו, כך
 הדסה עם קולנועי מאוד רומאן המנהל
*•*יי

וקיב לאולפנים דרינג־דרינג עשיתי אז
קול. את לתי

 המרחלת.׳׳ זאת קול, ״שלום
 העניין?" מה ״שלום,

 מזל־טוב.״ לך שמגיע בעיר ״אומרים
מה?׳׳ ״על
 הדסה." שלך, החברה עם החתונה ״על
 יודעת את אם אבל על־כך. ידוע לא ״לי

 אולי אתכונן. ואני לי, תודיעי אז התאריך, את
 דני של הבת של לחתונה מתכוונת את

דימבורט?"
 אני בעצמי. גיליתי כבר זה את ״לא,

 שלך." לחתונה מתכוונת
פתאום?״ מה חתונה. אין ״לא,

בן , ק1ר1 ה ה ש1ח־ ד
 עניין זה זוגות בץ פרידות שגם אומרים

יש! הוכחה? רוצים גנטי.
 המלונאי מזה זה נפרדו שבועיים לפני

שימעונה ואשת-החברה טטושדו אלי

 חיפש הוא לטעמו. מדי, קפואה שהיתה נית,
 הישראלית. והחברמניות החום את

 יואב, בנו, ניהל האלה השנתיים במהלך
עם רומאן סונסטה, מלונות רשת מנכ״ל

פרידות
ל, קרן בשם ושקטה עדינה בחורה סטוד איי
 כולם פה וגם תל־אביב. באוניברסיטת נטית
 חל אצלם שגם מסתבר אך חתונה, על דיברו

נפרדו. והם בקשר, קרע

 שם דיברו כבר בלונדון. המתגוררת שוורץ,
 שלו השנייה שלה הרביעית — חתונה על
והמצליח. העשיר בזוג קינאו וכולם —

 בגלל דעך השנתיים בן הרומאן אבל
 סעיפי־השיחרור כמו ממש חוסר־התאמה,

 בפי מכונה שהוא כפי שפפו, מסתבר בצבא.
הלונדו־ האווירה את אהב כל־כך לא חבריו,

ואול קול ואיציק דגני הדסה
חתונה־ על לי ע1יר .לא

 האב, כעת
חופשיים.

רוח־הקודשהבן,


