
 בחוץ־לארץ מתקדמת. מדינה היא ישראל
 מק- ג׳ון בשם אנגלי במקרה, זה על שמע
 מתקדם רעיון לה למכור והחליט ראום
השפנפנות. מועדון :ובהיזדמנות מאד

ה עונת את לנצל ידע מק־ראוס האיש
 שש ליפו הביא קל וחיש בישראל, מלפפונים
 שונים. וגדלים בצבעים בריטיות שפנפנות
 ודור־ ג׳ודי דיין, פראנסין, קארול, בלינדה,

 הישראלי האזרח יוכל מהשבוע החל קאס.
 שאש־ והזה הבודד, הרווק, בפעולה, לראותן

אותו. מבינות אינן תו־גיטתו־חמתו־פילגשו
 של מועדונם (לשעבר טוני מועדון בפתח

 זוהר בחיוך אותו תקבל ואביבה) אילקה
 השפנפנות מסדר אבירות מפקדת מבין, אבל
 השין גם היא האדמונית. או הבלונדית —

 שחורות רשת בגרבי שחור, ים בבגד גימל,
 שפן באוזני החזה, במורד כבר המתחילות

 היא לבנים. וחפתים ובצודארון ענקיות,
ה בחלקו הנעוץ לבן עגול בזנב תקשקש

 כך, בערך ללקוח ותאמר גופה של דרומי
 השפנפנה אני אדוני. טוב, ״ערב באנגלית:

 או קארול, או בלינדה, או פראנסין.״ שלך
כבר תעמוד לכניסה מעבר ג׳ודי. או דיין

שטפנתהבאו״״־
 ס״ס), 182( השפנפנות. צבא טל ומעלה שיבמה
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ממוע החידוש את לישראל הניאו מדונוון ושבע!עוות משקיע השפג שנת
 מבינה פינגווין, בצבעי נוספת שפנפנה הכן

 ואז לשולחן. אותו תוביל אשר וחייכנית
 שלישית חברה שלה הכותנה בזנב תקשקש
 האדון. מזמין מה רבה בהבנה ותשאל

 דומה. משהו או אלכוהול להזמין חייב הוא
אין. גזר מיץ

★ ★ ★ אמרייןאי מ3אט8
 זהו יומין. עתיק מקצוע אינו שפנפנה

בד שנים. שלוש בן טהור אמריקאי פאטנט
 הנפוץ הירחון עורך הפנר, יו ניזכר אז יוק

 ואפילו רשאי, האמריקאי שהגבר פליי־בוי,
 את אחר ממקור לזץ־וש דחוף, באופן זקוק

 :מאשתו להם זוכה שאיננו הדברים אותם כל,
אלגנ ברק, רוך, חמימות, זאת כינה הוא

ב הבנה והבנה. אינטימיות קסם, טיות,
מיוחד.

 חדש: חברתי מוסד כך לשם יצר הפנר
מפו מועדונים שש פתח הוא השפנפנה.

 לשירותו בהם הציב קומות, 5־7 בני ארים
 מנפנף השפנפנות, מוסד ,60ה־ שנות של

 לא יפהפיות של כזה אוסף גבר. כל חלום
ה המקהלה נערות גדוד מאז הקהל ראה

 שנות של בהוליבוד זיגפילד של עליזות
.20ה־

שלי ״הנערות :בזמנו התפאר זיגפילד
 לעומת אבל בעולם, ביותר הנהדרות הן

 החדש המוסד ביותר.״ המטומטמות זאת
 מנפנף השפנפנות: מוסד ,60ד,־ שנות של

ה יש שלנו ״לנערות יותר: צבוע בדגל
 חינוך גם זאת לעומת אבל יפה הכי חזה
בספק.״ מוטלת איננה שלהן המוסריות טוב.

 ראשון ממבט נראית שהיא כמו השפנפנה
ש שכל סתם, חתיכה הינה ושלישי, שני,

 זוג הן סתם חתיכה לבין בינה מפריד
 שפן. של התותב והזנב התותבות האוזניים
 לחיי־ בחרו החדש האנושי הצבא ממציאי

 דווקא, שפן של תילבושת שלהם לות־השלום
 סופיסטי־ שפן ארוכים. לא שיקולים לאחר
פליי של המסחרי־תרבותי סימלו הינו קייט,

 איני חמים. חמוד, יצור הוא שפן בוי.
 סמל בקיצור או שותק, נושך, אינו שורט
 האמריקאי. הזכר של האידיאלית האשד,

★ ★ ★ ה3פ35זש מעפר בחיגות
 מאד מצאו הראשונות הניסיון שפנפנות

 הוותיקים המוסדות מעמד את עירערו הן חן.
מז מארחות, דוגמניות, האוויר, דיילות —

 ומסעיר. רענן חדש, דבר היו הן כירות.
 קומדיות של ראשיות גיבורות נעשו הן

 (״מה פסיכולוגיים מחקרים של מוסיקליות,
שלא של שפנפנה״?) להיות נערה דוחף
הקמנה השפנפנה כסף, עושה (״היא גרים

 קאריקא־ ושל חברה, משחקי של שלי,״)
 קא־ וומרינארים. אותן בודקים בהן טורות

 סועד אורח מראה ביותר אופיינית ריקאמורה
אוזן על בזעם המצביע שפנפנות, במועדון

שלו. במרק
 המועדונים את הציפו 26־18 גיל נערות

 כוב־ דוגמניות, כשפנות. לעבוד בבקשותיהן
משום אקדמיות. ונציגות פקידוניות בניות,

 פראנג
 נ׳ מכל

 לעשן
לצ להן

לינדהוד׳ קאוול, השפנפנות: מיסדו אבירות
להר בקלות יכולה אמריקאית טובה ששמנה

 בישראל טובה. ממזכירה שלוש פי וויח
 לשבוע. ל״י 160 במיוחד. מזהיר אינו מצבה

 השפנפנות את לשפע דאגו גם המועדונים
 ירחון, עבורן מוציאים הן מיוחדים: בזכויות

 מיוחד, מקצועי באיגוד אותן יארגנו בקרוב
 וכבר מיוחד, באנק חשבון להן יפתחו
 להשתלמות קורסים לרשותן עומדים עכשיו

 מקבלת, שפנית כל ושפנפנות. דרמה בריקוד,
 השפנפנות תנ״ך את לתפקיד, היכנסה טרם

חובו של האלף־בית מפורטים בו ספר —
 לפני כניסה בחינות עוברת היא תיה.

 מוכרת שפנה של תפקיד מקבלת שהיא
 או מודיעין, שפנת צלמת, שפנה סיגריות,

משקאות. שפנת
★ ★ ★

״?א״ זאמר איך
 תפקידן המודרנית. הגיישה היא השפנפנה

 פראנסין לינדה — בישראל האנגליות של
 תהיינה הן רבים. בשטחים לכן יגבול ושות׳

 שלו, הקהל הישראלי, הגבר של המלצריות
 לריקודים הזוג בנות שלו, התידויים כומר
ה ליד תעמודנה הן שלו. הבדרניות שלו,
 לאגדות מעריץ במבט ותאזנה לצידו באר
ל בקול תצחקנה האחרונים. כיבושיו על

עי זוג ותפערנה שלו המשעממות בדיחות
 למילמוליו הבנה, מלאות ניפלאות, ניים
מובנים. הלא

אש לא: אחד דבר הכל. שלו תהיינה הן
אטור. תו.
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