
*

□?,■רז נורדם ממה
 עורר אפילו להודות הוכרח השבת ביום

 חיים, של שידידתו חזן חיים של הדין
רב כי בהריון. באמת היתד, חזן, רבקה

 קטנה, ילדה יום באותו ילדה חזן קה
 טל, לה וקוראים ק״ג, שלושה שמשקלה

ממה? אז מהריון, לה בא לא זה ואם
 עמירח, עם להתחתן עמד חזן כשחיים

 בית־המשפט של מיוחד וצו הרופא, בת
 הקודמת שידידתו משום חתונתו, את דחה

 אמר בנו, את ללדת עומדת היא כי טענה
 של עלילה סתם שזוהי שלו עורך־הדין

 נדחתה, החתונה בינתיים קנאית. בחורה
 לה הבטיח ואביה לאמריקה, נסעה עמירה

 שהייה של חודשים שלושה לאחר שאם
 לבחיר להינשא עדייו תרצה בחוץ־לארץ

לכך. יסכים הוא הכדורסלן, לבה
 את הכיר עמירה של שאביה מסתבר

 משלושה יותר הרבה עברו כבר בתו. נפש
 בארצות־הברית. נמצאת עדיין והבת חודשים,
 עם ארוך רומן שם מנהלת שהיא אומרים

 איזה אינו הגבר אותו ואם חדש, גבר
 שלה שהאבא הרי בוקסר, או כדורגלן

בחכמתו. להתברך יכול
 על באבהות הכדורסלן הודה בינתיים

 מחסורה, לכל לה לדאוג הסכים הוא כתו.
 והתיק שמו, את לה לתת הסכים הוא

יהיה ממילא נסגר. ברבנות נגדו שנפתח

מים שלושת התאו
 את חנן את שמכירות הבחורות כל

יכו לת!ד, אחד כל פופיק, ואת אושיק
 עם הפעם מחדש, הכרה איתם לעשות לות

 להיות עומדים הם כי ביחד, שלושתם
שלישייה.

 התאומים, שלישיית לעצמם יקראו הם
מור שתהייה בארץ היחידה הלהקה ויהיו
 להכיר שרוצה מי כל בלבד. מרווקים כבת

 הטלפון מיספר את לרשום יכולה אותם
 בדירה אותם לבקר ולגשת ,229467 שלהם:

.66 בן־יהודה ברחוב שלהם המשותפת
 את לבדוק צריכה היא זה לפני אבל
 שלהם. לדרישות מתאימה היא אם עצמה,

 חנן של הדרישה שלהם? הדרישות מה
 לא השאר כל ספר, איתה ״שתביא היא;

 יפה, ״שתהיה אושיק: של הדרישה חשוב.״
 מעט: הכי דורש ופופיק רצינית.״ חזית עם

מופרזות.״ דרישות עם בחורה ״שתהיה
אוהב שהוא עליו אומרים שלו החברים
את שעבר לאחר לאחרונה, ורק אמהות.

יותר. לצעירות עבר ,25 גיל
הכי הוא אושיק שלושתם, דעת לפי
שזה רואים עליו כשמסתכלים ביניהם. חתיך

 ספרדי,״ הוא כל ״ראשית .22 בן הוא נכון.
חול בהופעה לובש ״הוא עליו, אומרים הם
ש בגלל גם בולט הכי והוא סגולה, צה

כל־כך הוא מקצועי. ומחזר חם־מזג, הוא

שכזאת מציאה
ב העיתונאיות כל על נפל כבד חשד

 גמזו חיים אותן האשים בהתחלה . ארץ•
 עכשיו ג׳ינס. מכנסי לובשות ,שהן בזה

בגניבה. אותן מאשימים
האחרו בידיעות פורסמה ימים כמה לפני

 שנעצרה ,32 בת עיתונאית על ידיעה נות
 מציאה״ על־ידי לירות 72 בגניבת כחשודה

חודשים. ארבעה שארכו חיפושים לאחר
 בעיתון, פורסם לא האשמה ששם כיוון

 בנות העיתונאיות כל על החשד מיד נפל
 בת שאני אותי יאשימו שלא כדי .32ה־
 לברר מיהרתי לירות, 72 שמצאתי או ,32

האמיתית• העיתונאית מיהי
 רחל את מצאתי ארוכים חיפושים לאחר

 ותיאטרון, אמנות למדור אחראית אורן,
 בדבר, לשעבר עובדת רופא, של בתו

השבוע. בדבר ועכשיו
 איתר, שהיה הגבר היה מי אותה שאלתי

 שמו את למסור ושסירבה המעשה, בשעת
ל שסירבתי ״אחרי אמרה: היא למשטרה.

 בגלל בטח שזה אמרו השם, את מסור
כזה. משהו או נשוי, שהוא

 הפנר• אכרמלח היה זה פתאום? מה אבל
 החבר הוא פרסומאי, ולא נשוי לא הוא
בחוץ־לארץ. הוא שעכשיו רק שלי,

 חודשים. ארבעה לפני קרה הזה ״הדבר
הסת ופתאום למערכת, אברמלה עם הלכתי
 הספקתי לא לירה. הנה לו ואמרתי כלתי
 המון סביבנו התאספו ומיד מילה, להגיד
 בלבנה, חור של בתקופה היה זה ילדים.

מהסרט. אותו הכירו והם

 יש ולאם לאב כי — האב שם לילדה
דודנים. הם שם. אותו

 בבית־ האם את ביקר הוא הלידה ביום
 לדאוג והבטיח פרחים, לה הביא החולים,

לא עדיין הוא טובים. ולחיים לדירה לה
נבלות! טלס

חזן ורבקה חיים
 אחד מיספר הכדורסלן ולהיות לשוב יכול
 ברגל, לקה בה הטרומבוזה בגלל ישראל, של

 בבית־החרושת לעבוד ממשיך הוא אבל
 להתאמן, גם וממשיך זכוכית, לניפוח שלו

לספורט. לחזור פעם שיוכל על־מנת

החתי עם לגמור הספיק כבר שהוא חתין
כסית. רבעי שלושת של כות

 והם הטיילת, רביעיית של הכוכב היה הוא
שלהם. הכוכב עכשיו יהיה שהוא חושבים
 כסה כבר להם יש חדשה שלישייה בתור
 אצל היה פופיק פעם משותפות. חתיכות

 היה זה שלהם, המשותפות החתיכות אחת
 שלה. הבית ליד לו חיכו הם בלילה. בשלוש
 אותם: ושאל שוטר אליהם ניגש פתאום

 לו: ענה אושיק פה?״ עושים אתם ״מה
לפופיק.״ מחכים ״אנחנו

תגיד ״פופיק השוטר, אמר ״פופיק?״
שלך.״ לאבא

להם שהיתה לפני עוד היה זה אבל
לא והם להם, יש עכשיו משותפת. דירה

בחוץ. לשני האחד לחכות צריכים
 כפולה מיטה• אחד לכל יש שלהם בדירה

ה וסלון. כפולה מיטה יש ולחנן וחדר,
ל בעיות. הרבה להם גורם הזה סלון

 חברות. ביחד, בקורות שתי באות פעמים
 שותות מפטפטות, בסלון, להן מתיישבות הן

 לנקות. אחר־כן צריך המיסכן ..וחנן קפה,
ל נותנים ולא ג׳נטלמנים, כמובן, הם,

 הבית. את לנקות אליהם שבאות בחורות
העוזרת. בעזרת או בעצמם, אותו מנקים הס

ב קפו! לשתות רוצה מבן מי ובכן,
 שלושה ולהכיר הבית, את לנקות לא סלון,

תאומים? וגם שלישייה גם שהם בחורים,

 לא שזה והתברר הכסף, את ״הרמנו
 נתנו לירות. עשרות גם אלא לירות, רק

ה את לקחנו ואנחנו הלירות, את לילדים
הכל. ביזבזנו היום באותו עוד עשרות.

 של מוכרת אלי ניגשה ימים כמה ״כעבור
 שייך שמצאתי שהכסף לי ואמרה הפיס מפעל
 את בדיוק יודעת לא שהיא אחת, לזקנה

ה את לה שאתן ביקשה היא כתובתה.
ה לאותה אותו תחזיר כבר והיא כסף,
 מפוברק. הזה הסיפור שכל חשבתי זקנה.

 לקחת רוצה לא שהיא לדעת יכולתי מאיפה
לעצמה? הכסף את

 היא כלום. לי אמרה לא היא זה ״אחרי
 ולא למערכת, בוקר כל הולכת אותי ראתה
למשטרה. זה על שהידיעה לי סיפרה

מו שוטרים באו ימים כמה ״לפני ד י י  ו
 שאיבד שהאדם גילו הם עדות• על אותי

 איש פולאק, משה איזה הוא הכסף את
בתל־אביב. מרמורק מרחוב 74 בן

ל מוכנה אני אבל כסף, לי אין ״עכשיו
 אמר גם השוטר בתשלומים. אותו החזיר

 עוד כי להחזיר, מה עוד לי שאין לי
 איכפת לא האיש. אותו שזה בטוחים לא
 מוכנה אני אבל משפט, לי שיהיה לי

ש לאיש רק בתשלומים הכסף את להחזיר
אותו.״ איבד

 שסילבי הסיסמה זוהי מפה!״ להגר ״רק
 בזמן קרובות לעתים עליה חוזרת קשת

הפולי שהחיים יודעים ידידיה האחרון.
 מי אבל עליה. נמאסו באמת בארץ טיים

 בזה שיש יודע טוב יותר אותה שמכיר
פוליטי. לא משהו
 שנתיים לפני שנערכו גירושיה, מאז
 חוגי את מלהעסיק חדלה לא היא בערך,
 הבא? בעלה יהיה מי בניחושים: מכריה
ל להינשא שהכבוד קיוו פטריוטיים חוגים

 של בחלקו יפול והשנונה היפה עיתונאית
ישראלי.

ת־סיסחת 1*(סס
ל אפשר ספורט בסדור שרק אמר מי
 עליו לדבר לא למה ספורט? על דבר

 סליו לאמר מה כשיש ביחוד רכילות, בסדור
הזה? בשטח

 אנגליה, של המרכזי החלוץ סמיט, כוכי
 עם בארץ כשביקר בזמנן, שווה, היה,

שטר לירות אלף 70־60 טוטנהאם, קבוצת
לינג.

 נמכר הוא שנתיים לפני ירד. הוא מאז
 גם אבל ד׳, לליגה שטרלינג לירות 5000ב־

 שנה לפני לרדת. המשיך הוא ד׳ בליגה
 ומאז נכשל, באוסטריה, לשחק נשלח הוא

ולרדת. לרדת המשיך
 ספר־זכרונו־ את הוציא הוא אלה בימים

בהמשכים. מפרסמו אחרונות וידיעות תיו,
 בספורט רק שלא מתברר הסיפור לפי

 הפרטיים. בחיים גם אלא מתדרדר, הוא
 זה וכל ממנו, להתגרש עומדת אשתו
 של רכילויות בגלל דבריו, לפי לו, קורה

נשים. עם שלו התעסקויות על בית־מרזח,
 התעסקויות על מדברים כבר אם אז

 על משהו להגיד רוצה הייתי נשים, עם
 בארץ כשביקר שנים, שלוש לפני הנושא:

 צעירה, בחורה הכיר הוא קבוצתו, עם יחד
 המסיבות באחת ידועה, ישראלית בלונדית

החברתיות.
 וכשניקולסון, לחדרו אותה לקח הוא
 כבכל לחדר, נכנס הקבוצה, של המאמן

 הבחורה נאלצה ביקורת, לערוך כדי ערב,
 עד שם ולהסתתר למיטה, מתחת להיכנס
זעם. יעבור

ס נגמר הסו
הסתו לא אנקורי שמרגלית מי עם
 היא בהתחלה חייה! שנות 25ב־ כבר בבה,

 מיני כל עם בני־אדם, עם רק הסתובבה
 לארי ועם ובלתי־ידועים, צעירים בחורים
 כך אחר השחקן. ארקין וג׳וקי הזמר,

 ואחר קראום, שמוליק עם הסתובבה היא
בו. והתאהבה סוס הכירה היא כך

 מה אבל סוס, תמיד אמנם נשאר סוס
 היד. שהוא הוא לזכותו להגיד שאפשר

קיץ, ליל חלום של מהחמור יפה יותר

וכח׳׳ל אנקורי מרגלית

 ולספר המקווים, את לאכזב לי צר ובכן,
 שהעסיקו הם ישראלים דווקא שלא להם

 בארץ ביקר שנתיים לפני לאחרונה. אותה
ארב כבן יפה בלונדי בריטי, חבר־פרלמנט

 הם לשר. יותר, מאוחר שהפך, עים,
 היה ביניהם הרומן רעותו. את איש הכירו
אבל שלו, מהצד כלומר חד־צדדי, אמנם

קשת סילכי
קשר. על לשמור המשיכו זאת בכל

 כששהתה בעיקר התחזק ביניהם הקשר
בלונדון. חודשיים לאחרונה סילבי
 סילבי נהגה אותו שהכירה לפני עוד
 נבלות.״ רק יש גברים, בארץ ״אין לאמר:
 לאחר כעת, אם לדעת סקרנים אנו עכשיו
 ש״כולם בטענתה עומדת עוד היא שובה,

נבלות״.

 האנייה על ביושר לחמו את הרוויח והוא
 מרוצה היה לא שהוא פי על אף שלום.

 אותו שואלים היו כשהאנשים כל־כך שם
 עונה היה הוא אונייה׳ על סוס עושה מה

 עצמו, את שואל שהוא מה בדיוק שזה
 היה כדאי כבר עלובה כזאת משכורת ושעם

היבשה. על סבל בתור לעבוד יותר לו
 בו, התאהבה אנקורי כשמרגלית אופן, בכל

 היו זכשאנשים בחזרה. בה התאהב הוא
עם מסתובבת היא למה אותה שואלים

 שהוא להצדקתה, אמרת, היתד, היא סוס,
 ולכן יפה. אפילו הוא סוס, לא בכלל
 הוא האמיתי שמו הזה. השם את לו נתנו

חיפאי. והוא סידני, יעקוב
ליאו אותה ראה שנתיים, לפני ואז,
 ולקח בניו־יורק, צברה מועדון בעל סולד,
 שלו. במועדון להופיע לאמריקה, אותה
האונייה על לעבוד למזלו שהמשיך הסוס,
 קרובות, לעתים אותה מבקר היה שלום,

 עם בו בגדה היא אז שכבר י אומרים אבל
בני־אדם. מיני כל

 כי צברה, את עזבה היא הזמן במשך
ו כסף, מדי מעט לה שילם פולד ליאו

 שלישייה זמרים, שני עוד עם הקימה,
 היא הזד, הזמן כל שלום. טריו בשם
 היא אז כבר אבל הסום, עם נפגשה עדיין

 שלא אחד עם להתחתן חלום: בלבה פיתחה
 הבור,ימה, איש לא אמן, לא זמר, יהיר,

 בכסית, שיושב אחד לא החברה, איש לא
סוס. ולא

 לבעלה חלומה. את הגשימה היא עכשיו
 נראה הוא דסידריו. נל קוראים החדש

 .25 בן כבר הוא אבל צעיר, בחור כמו
 מכון־ לו ויש איטלקי, ממוצא אמריקאי הוא
 איתו להתחתן הסכימה היא לנשים. יופי

 הסכים. הוא לשיר. להמשיך לה שיתן בתנאי
 אנשי־ שום השתתפו לא שלהם בחתונה
משפחה. אנשי ושום בוהימה

י מ* נמפר, מ■
ש בשבוע לכם סיפרתי טעות. סליחה

 לרכוש מתכוונת בראון נאדיה כי עבר
 היא !לא ן ״פונטיינבלו״ מסעדת את

 ה* את אחר. ״בלו״ לרכוש מתכוונת
״בלו־בירד״.
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