
נח״! גורות, שגשו
למה? גדלות. שיגעון לקבל עומדת אני

 בי. לטפל החליטו המדינה גדולי כל כי
 המדינה. גדול אינו בי, מטפל שאינו מי
ה אוסף את לקרוא יכול מאמין שלא מי

 מהעתונים: לאחרונה שאספתי תגובות
 ה־ בעל יערי מאיר הכר־רכנסוז 9

 המוקדשים לדפים עובר ״כשהנך נזישמד:
 מה כל לא כי לדעת לומד הנך לרכילות,

ה הפינה זוהי פרווים. זהב הוא שנוצץ
ה־ של רומאנטית

מיליו בנות עתון.
 מלכות־המים נרים,
מלכות־היופי, ושאר

תסרו־ ,שמלותיהן
 ומחשופיהן קותיהן
 אוהד לטיפול זוכים

ביותר.
 אותן טעמי ״לפי

מהפרברים, הבחורות
 המצוקה בשל אשר

 מנוצלות והעזובה
 בולקינים על-ידי הן

יותר אינן למיניהם, יערי
 מאשר מפוקפקות

 ביניהן הניצות ויפהפיות, מלכות אי־אלו
לים. מעבר עשירים חתנים על בציפורניהם

 הללו ביפהפיות שההתעסקות ספק ״אין
 ליד לעמוד די לקוחות. הזה לעתון מוסיפה

 שמופיע בשעה אלנבי, ברחוב קיוסק איזה
 לראות כדי הזה, העולם של חדש גליון

 הטיפש״עשרה בגיל ונערות נערים איך
 טריות.״ כגלוסקאות אותם חוטפים

 מעריב, מעורכי אחד לאזר, דויד 9
 במבוכתך כי הדבר פירוש ״אין במעריב:

 מבל סלידה מתוך גם נסיונך, ובחוסר הרבה
 מכל ומאכזבה כפייה

 את תסלול המפלגות,
הבי למפלגת הדרך

הפו והפיקניק דור
 הכפייה עם ליטי,

 של האנטי־אסתטית
 ״רחלווז מיני כל

 העוסקות מרחלות״
 ומצ־ הרע בלשון
ה החוק את דיקות

 מאי־ אחד שכל רע,
בי את דורש תנו

 ״מרח־ ־והן, טולו.
-אז- מהוות אלו, לות״

 בעד רציני נימוק
החוק.״ של קיומו
אח בידיעות עתונאי עכרון, בועז •

״ב המרחלת: רחל על בפארודיה רונות,
 החבר׳ה כל התפלאו רבים חודשים משך

ה שמוקלשטיין, מיקי עם הסוף יהיה מה
 הטבעית בלונדית
 שהאבא הזוהרת,

 היבואן הוא שלה
 של בארץ גדול הכי

וצ׳ינ־ מינק פרוות
ב־ ושותף צ׳ילה,

היהלומים, בבורסת
ו רמת־גן שחצי

לו. שייכת רחובות
הסתובבה. ״תחילה

הג׳יג־ איתן בני עם
מ שקיבל זה ג׳י,

 מגרד- במתנה אביו
ץ ר ב  על כפרס שחקים ע

תעודת־ שקיבל זה
 בחור עם נפגשתי לא חיי ,כל בגרות.

השבע״עשרה.״ בת מיקי אמרה כזה,׳ חמוד

שר א כו ל מ
נבח בארץ, הראשונה הישראלית לנבחרת

 וקהל מעריצים, של גדול קהל יש הכוח, רת
 בזה. פלא שום אין מעריצות. של גדול

 גבריים צעירים, בחורי־חמד מלאה הנבחרת
שריריות. רגליים ובעלי
 בין אין אבל מעריצות, המוני לנבהרת יש

 כל־כך נלהבת, כל־כך מעריצה המעריצות כל
דרו דרורה. כמו ספורטיבית וכל־כך יפה
 היא מישחק־כדורגל. לכל בזמן מגיעה רה
 כשהקבוצה ובוכה בבית שוכבת אוכלת, לא

רו צוחקת, מסיבות, עורכת היא מפסידה.
הכדור כל ואת הכדור את מנשקת קדת,

מנצחת. כשהקבוצה גלנים,
 מישחק לכל מביאה היא זה. רק ולא

 הן אחיותיה. שתי ואת חווה, אמה׳ את
וצו מפסידה, כשהקבוצה איתר, יחד בוכות
לכן מנצחת. כשהקבוצה איתר, יחד חקות

אני לא זו
עלי שחרחורת, צעירה, בחורה תראו אם

 סמינר בוגרת אינטליגנטית, חביבה׳ זה׳
 ואם אמיר פרץ עורך־הדין אשת לגננות,

 (״כושית״) מרים לה שקוראים ילדים לשני
אני. לא שהיא תדעו

שהשבוע משום אתכם? מזהירה אני למה

אפ איך תמיד. מנצחת הקבוצה למה ברור
 של כזאת משפחה עם לנצח לא שר

מעריצות?
 מנצחת הקבוצה אם ברור לא בעצם אבל

מנ שהיא או ואחיותיה, אמה דרורה, בגלל
 של הבעל דרורה, של האבא בגלל צחת

 האב, כי הבנות. שלושת של ואביהן אמה,
 לפני הנבחרת. מאמן הוא שניאור, יצהל,
 הנבחרת. קפטן בכיר, שחקן היה הוא שנים

מאמן. הפך הזמן במשך
 בין מישחק נערך האחרון השישי ביום
האלי על פתח־תקווה לנבחרת הכוח נבחרת

הפ הכוח ונבחרת ,0:0 היו התוצאות פות.
א׳. לליגה לעלות ההזדמנות את בזה סידה

 הסתגרה לא גם היא בכתה. לא דרורה
 כיבדה היא להיפך. צום. ערכה ולא בביתה

 כל בתשואות־שימחה. הנבחרות שתי את
 את לעזוב עומדת שהיא משום למה? זה

והמש חדשה. למשפחה ולעבור משפחתה
 הכדורגל בקבוצת קשורה שלה החדשה פחה

פתח־תקווה.
 זלצר. משפחת תהיה החדשה משפחתה

הכדו שחקן של בעזרתו אליה תעבור היא
 הוא ותיק. שחקן הוא זאב זלצר. זאם רגל

 לאחר בגייסות־השריון. בצבא, עוד שיחק
 זיוף״ בפרשת אותו עירבבו הצבא את שעזב

 לסייגון. שיצאה נבחרת־הנוער, של התעודות
לשחק. והמשיך זוכה הוא

 למיש־ נסעה הכוח כשנבחרת חודש, לפני
 להוסיף שניאור המאמן דרש בווינה, חקים

 לחזק על־מנת שחקנים, ארבעה לנבחרת
זאב. היה שנוספו השחקנים אחד אותה.

 מהנסיעה. הרבה נהנה לא שהוא אומרים
 עיניים, בשבע עליו שמר שלו החדש האבא

 להשתולל, לו נתן לא לצאת, לו נתן לא
 מבלי הביתה חזר הוא לבלות. לו נתן לא

 בעוד מלא. בכושר אבל וינה, את שראה
להתחתן. הזוג עומד שבועיים

 ״נסעתי הבא: הסיפור את לי סיפרה היא
 האוכל באירופה. מטיול חזרתי בילו, באוניה

בעיני. חן מצאו לא והשירות
 לו: ואמרתי לרב־הטבחים הלכתי ״אז

ל בקשר משהו תעשה לא אם ,תשמע,
 בעתונות!׳ סקנדל לך אעשה אני אוכל,

 שאת כמה סקנדל ,תעשי לי: ענה ״הוא
 מקווה׳ אני רק רוצה, שאת ואיפה רוצה
 הזה.׳ מהעולם לא שאת

 כן דווקא אני כן. ,דווקא לו: ״עניתי
 אותי ושאל נורא נבהל הוא הזה.׳ מהעולם

 שאת לי תגידי אל רק ,עכשיו בפחד:
 זה לא, ,למה לו: אמרתי הטרחלת.׳ רחל

 המרחלת.׳ רחל אני שאני. מה בדיוק
 באוניה. חיי־מלכה לי היו רגע ״מאותו

 וכל לתא, האוכל את לי הביאו הטבחים
שלי. הנפלאות מהארוחות נהנו שלי השכנים

 באים היו והעוזרים הטבחים ״רב־החובל,
 אני אם מרוצה, אני אם אותי לשאול אלי

 טענות, איזשהן לי יש אם טוב, מרגישה
משהו. עוד רוצה הייתי ואם

הצ בחרדת־קודש, עלי הסתכלו ״האורחים
 אלי והתייחסו בסלון, כשעברתי עלי ביעו

 אחר- חיי. כל לו זכיתי לא שעדיין בכבוד
 וחזרתי מהאוניה ירדתי לחיפה, הגענו כך

 שלי.״ האפורים הפשוטים, לחיים
 תשמעו או אותה, תראו במיקרה אם אז

 ואל מדי יותר לאכול לה תתנו אל עליה,
 לא היא אם כי מדי. יותר אותה תפנקו

 — אני היא ואם לה, מגיע לא זה אני,
בדיאטה. בכלל היא אז

גגשהו או כסינודוג,
 גבוהת־קומה, יפה, ספרדיה, בחורה היא:

 קוראים ברבור. וצוואר איילה רגלי בעלת
הוא. מי ידוע לא הוא: יומנו. יינה לה:

 עם להתחתן החליטה צעירה כשהיתה עוד
 היא זה, בגלל לא או זה, בגלל תוצרת־חוץ.

 שלה הדק הגוף על שבת כל שמה היתד,
 אכדיה. של לבריכה ויוצאת קצרצר ביקיני

 רק תוצרת־חוץ, שום שם מצאה לא היא
 את שחיפשו ובגיזרתה, בגילה נערות המון
התוצרת. אותה

בחו עם אותה לראות היה אפשר לפעמים
 אז וגם לפעמים, רק אבל ישראליים, רים
ותיי דיפלומטים של טובות, בסביבות רק

רים.
 בשאיפו־ קשורה היתד, שלה העבודה גם
 ומוכרת־תכשיטים כדוגמנית עבדה היא תיה.
 למשפחה אפילו שרתון. במלון סידני, אצל
 מתגוררת היא׳ לשאיפותיה. קשר יש שלה
ו י רחוק במזרחה חלקה העולם, רחבי בכל

במכסיקו. חלקה
 היא השמועות, מספרות כך אחד, יום
 מתוצרת־חוץ. מישהו בפני תכשיטים הציגה

 שהוא אומרים בעיניו. חן מצאו התכשיטים
 בכל דומה. אינטליגנטי משהו או פסיכולוג,

 איתר, וישא מכאן אותה יקח הוא אופן
 כן, בהילטון. ימים, שלושה בעוד לאשה,

 אם כחולות, ועיניים שאטני שיער לה יש
לסיפור. משהו מוסיף זד,

ד אושר ׳ \ ־ חנע־שיס ב
מש מסורת את ממשיך ירויה, של בנו המפורסמת, בורלא למשפחת בן כוילא, עורר

 בבית־ לציור מורה הוא זה ומלבד בשמו, אותם מפרסם ספרי־ילדיס, כותב הוא פחתו.
1 יסודי. ספר

 מבט לו יש תלמידיו. אותו שתיארו כפי לישו או לישו, דומה ,שהוא אומרים מכריו
ם טהור ת בעיניי מן שלא למרות קצת, וילדותי חן מלא תמים, הוא !שלו, הכחולו  מלאו מז

שים לו | שנה. חמי
 ענז יחד באמריקה, ונשארה ילדים שני לו ילדה השניה אשתו פעמיים. נשוי היה הוא
לארץ. חזר הוא התגרשו. שהם לאחר ילדיו,

ת, נערה !שמונה־עשרה, בת צעירה, בחורה הכיר הוא וחצי כשנה לפני  וחדת, מ אוריגינלי
להתחתן. והחליטו התאהבו הם קלאסית. גיטארה על בנגינה זמנה רוב את שבילתה

ת לשתי הדבר כשנודע אבל שפחו כן התנגדו הן המ  וניסו בזוג, נלחמו תוקף, בכל ל
שואין. את למנוע  מבניי כמה רק באו לחתונה הכל. למרות להתחתן החליטו השניים הני

בכלל. על־כך ידעו לא בני־משפחתה משפחתו.

 בארץ־ סטריפטיז לעשות החליטה היא קדושה, של מחווה להם עשותהקודש נאוץ נזירה
הקודש.

הדבר היה חושבים אתם ומה שבוע. לפני לארץ הגיעה היא

 העולם של הגליון צאת לאחר אחד יום השבוע, של הרביעי ביום
 שאל המלצר סוחר. של כרס עם שמן, איש לצברה נכנס הזה,
אותו. להושיב שולחן ובאיזה לו, להגיש משקה איזה באדיבות אותו

 המלצר לי. יעלה זה כמה ואמר השולחנות כל על הסתכל הוא
 מתי קונה. אני ״טוב, אמר: והוא לירות שחמש־עשרה לו אמר

הסבל?׳- את להביא
 גם במקומו, בא חדש ואיש ממנו, להירגע הספיק לא עוד המלצר

 מיזוג־ יש אם שאל הוא סוחר. של כרם עם הוא וגם שמן, הוא
 והזמין מצויין, מיזוג־אוויר יש שכן, לו אמר המלצר בבאר• אוויר
המכשיר, תחת לשבת אותו

 ״חמש־ אמר: המלצר ״כמה?״ ואמר: שבע־רצון היה התיישב, הוא
לקחת?״ לבוא אפשר מתי קונה, אני ״בסדר, אמר: הוא לירות.״ עשרה

שה התברר כאן. קרה מה ?וכה את לשאול ורץ נבהל המלצר
ב הזה בהעולם שהתפרסמה קטנה, ידיעה היא האנשים לבוא סיבה
 עומד שקובה סיפרה הידיעה מועדוני־הלילה. גוויעת על כתבה

צברה. את למכור
המועדון. את למכור עומד לא עדיין זאת, בכל שקובה, מתברר

 וצברה צברה ״אני אומר: הוא לבתיהם. לחזור יכולים הקונים כל
 גם שהוא אלא למכירה, עומד לא עדיין שהמועדון רק ולא אני.״ זה

סינית. תגבורת קיבל
שו. אלגי בשם אינדונסית־סינית נזירה היא התגבורת  ה־א פי-י

 סן־רמו. במינזר בילתה ביותר היפות חייה שנות ואת ,23 בת כבר
 שנים ועשר הוריהם, על־ידי שנעזבו ילדים עם לשם הגיעה היא

וקפדניות. מחונכות נזירות על־ידי וחינוך השכלה שם רכשה
 הרחב לעולם ויצאה השכלה, לקנות גמרה היא שנים עשר בתום
 תנחשו (לא אליו שהגיעה הראשון המקום בה. להשתמש על־מנת
 היא ומר, הפאריסאי. מועדון־הסטריפטיז הורס, קר״זי היה לעולם!)

התפשטה. היא תאמינו. לא שם? עשתה
 יום ואז כסטריפטיזאית, בכבוד התפרנסה היא שלמות שנתיים

 החניכה מה ראתה היא שלה• אם־המינזר אותם לבקר באה אחד
חשכו. ועיניה שקיבלה, החינוך עם עושה שלה

 לחיי אותה ולהחזיר החטא ממאורת אותה להוציא ניסתה היא
 חן מצאו החטא חיי סירבה. החוטאת הנזירה למינזר. וטוהר, תום

ל־ החליטה היא השמיים, את לפצות כדי זאת, בכל אבל בעיניה.

פוקישו אלגי־
תנ לא בצברה? שלה הראשון הסטריפטיז לאחר שעשתה הראשון

 תפילותיה את לשפוך כדי הקדושים, למקומות עלתה היא חשו!
הבורא. בפני
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