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 לו יש הקלאסי: הצבר הוא אלירן רן
 הוא מתולתל, כהה שיער כחולות, עיניים

ל ארצה בא והוא ועוקצני, ושובב יפה
שנים. עשרים־ותשע לו במלאת ביקור,

 חצי היה הוא שנים ארבע לפני עד
 הנדל. ונחמה אלירן רן של מהצמד הצמד
 זה רומנטית, די בצורה נפרד הזה הצמד
 ונחמה רן פפח. בערב באווירון, קרה
 יחד בפיטסבורג, הופעות לסיבוב נסעו

אחרים. קצינים מיני וכל גאנדי עם
 אבל יחסי, בשקט עברה הנסיעה התחלת

 רן גילה להמריא, הצליח שהמטוס לאחר
 נשימה: עוצרת בחורה יושבת ידו שעל
 מתאר, הוא השיער,״ על בריקדות לה ״היו

 בשבילי היה זה לשמיים. עד ״ועקבים
 שם אני שפסח־או־לא־פסח, החלטתי אתגר.
 שלי.״ הצברי השארם את עליה

 לו התברר ואז אותו, עליה שם הוא
 יהודיה, פטריציה, בשם דוגמנית שהיא
 מזה, ההיפן־ אלא מיליונרית דווקא לאוו
 אחת בת ולמשפחה פחם, כורה לאב בת

פנסילווניה. בהרי החיה נפשות עשרה
 ״נו, אותו. עודדה לצידו שישבה נחמה

 תמיד ״היא לו. אמרה היא אותך,״ נראה
 אסתטית ברמה אהייה שאני עלי שמרה

 תמיד ״והיא בהנאה, מספר הוא מתאימה,״
הנכונות.״ בחתיכות מוקף שאהייה דאגה

!111131הופ-
 ב־ נחליאל משכונת שמירה לנוגה

 לורד, לנוגה שמה את ששינתה הדרה,
 תערו* בת היא סולטנה. בקיצור קוראים

 לא זה ובל קווקזי, ואבא תימניה לאס בת
 את ולעזוב חפציה את לקחת לה הפריע
 בארצות־הברית. אושרה את ולמצוא הארץ,

ב הטובות הרקדניות כאחת התגלתה שם
 את לימדה ואפילו ריקודי־בטן, של יותר

 לצורך אותם, לרקוד מקליין שירלי
הביתה. שוב גולדפארב בסרט הופעתה
ש השמועות ארצה הגיעו מה זמן לפני

ו היות ישראלי. עם רומן מנהלת היא
 הרבה די לקח זה רחוקה, היא אמריקה

ם הוא ישראלי שאותו לברר זמן ר ו  ליי■ י
 תכשיטים ומוכר לשעבר, ימאי ),30( נר

 מיהו בדיוק שהתברר לפני אך בהווה. תימניים
 נוגה, של בעלה כבר שהוא התברר יורם,
בחבר עושה הוא מה שהתברר לפני ועוד
מתגרשים. שהשניים נודע תה,

סולטנה
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 כך כל הייתה פטריציד, הזאת החתיכה
 הזה. היום עצם עד בה מוקף שרן נכונה

 במועדון־התיאטרון בניו־יורק, נערכה החתונה
 ורב ידידים כמה בחברת האמנים, שברובע

 מטורפת הייתה כבר זמן באותו קומוניסטי.
 כזה במצב הייתה שהיא לו גילתה אחריו,

 בבית לה היו אותו. שהכירה לפני גם
 תמיד הייתה היא כי שלו, תקליטים המון

מהמזרח. מוזיקה אחרי מטורפת
 התחיל רן התחילו. שלהם הנשואין חיי
 שלו, אוניברסיטה בוגר התואר על לעבוד
 כדוגמנית. עבדה ופטריציה אותו, וסיים
 שאוהבות הנערות כל רודפות היו רן אחרי

 פטריציה ואחרי ויפים, גבוהים בחורים
 שאוהבים בחורים הזמן כל מחזרים היו

מש הייתה כשהיא כי אינדיאניות, בחורות
 שהיא להאמין היה אי־אפשר בשמש תזפת
לבנת־עור. בעצם
 חיכוכים למעט גרמו הללו החיזורים כל

התחילה התרגשות ומרוב בני־הזוג, בין

ורן פטריציה
ב ניחנה היא כי להתבטא. פטריציה

 היא כועסת, כשהיא :רגיל בלתי כשרון
 מרוב למנגינות. מלים לכתוב מתחילה
 מלים, מאוד הרבה חיברה היא מריבות

סיגר. פיט שר אף משיריה אחד ואת
 אורות עם שינה חדר להם יש מזה חוץ

 למצב- נכנסת הזאת וכשהאשה מיוחדים
 ריקודי־בטן. לרקוד מתחילה היא רוח׳
 מזרחי, אוכל כמו אותם אוהבת היא

ה מן שבא דבר כל בעלה, רן, את וכמו
העולם. של הזה אחור
 מעט אלירן רן האורח מספר עצמו על
ב מודה הוא כף,״ לי ״כשמוחאים מאוד.

 בגוף. מיצים אצלי מעורר ״זה ביישנות,
 שאני למרות ולכן, חשמלי. זרם כמו זה

 אעזוב לא לעולם אני סרטים, לעשות חולם
השירה.״ את

שיא
ב במוצאי־שבת ישבו אנשים מאות שש
 ונעצו שרתון מלון של העצמאות אולם

רחבת־הריקודים. שעל הזוגות בשני עיניים
 מהודרות חליפות לבשו הרוקדים שני
 לבשו העלמות ושתי עניבות־פרפר, וענדו

ברכי את שגילו קצרצרות, כך כל שמלות
 נע־ נעלו גם הן מזאת. למעלה לא אם הן,

 דבר קצרים, לבנים, גרביים וגרבו לי־לכה,
 בעובדה בהתחשב באופנה, בהחלט שהוא
הכל. בסך תשע, בנות שהן

 רבה בזריזות איתן שריקדו זוגן, בני
ה כל לעיני וצ׳ה־צ׳ה־צ׳ה, וסווינג טוויסט

 האחד מבוגרים. יותר היו המתמוגג, קהל
ב בדיוק מלאו ולשני עשר, בן כבר הוא

 ,לעול־ נכנם הוא וכך שנים, 13 יום אותו
המצוות.

בר־מצווה. חגיגת סתם היתד, לא זו אבל
 ש־ יקרה הכי הבר־מצווה הגיגת היתד, זו

 בלבד: המסיבה מחיר בארץ. אי־פעם הוחגר,
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יחזקאל הוא הזה החדש השיא בעל

ך ר ר ד ב , תי ו נזי ץו

סולימן ושייך אילנה
אומ הפסיק אל־הוזייל סולמן השייך

 אבל שנים, חמש לפני כבר להתחתן נם
 הגדול. סולימן השייך נשאר הוא זאת בכל
יפה של הערצה במכתבי מוצף עדיין הוא

 אתו, להתחתן שדורשות אמריקאיות פיות
 צעיר גבר לכל עצות לתת מוכן עדיין והוא

אהו את ולטפח לשמור איך יודע שאינו
בותיו.

היפות הנשים אחת אצלו ביקרה השבוע

ת ד די
הרווקים

 רווק איכלסה שבהצגה, הרווקים דירת
 זה אבל מעופפות. דיילות ושלוש אחד

 ח״ן שבשדרות דירת־הרווקים לעומת כלום
 ושלושה אחת רווקה שמאכלסת בתל־אביב,

מעופפים. דיילים
חד בארבעה שם להם מתגוררים ארבעתם

 אחיו שאולי, רפי הם הדיילים רים,
 היא והרווקה אברמוביץ׳ ואכי תדי
י — כולו בעולם מפורסמת רווקה ד נ א מ

רייס־דייוויס.
שאו רפי של לגמרי הפרטית הידידה היא

 בלימודי־ עסוקה והיא ארוסתו, היא לי,
 לאשתו־ הקרוב בעתיד להפוך כדי היהדות,

החוקית־לנצח■
 היא אידישקייט, לומדת לא שהיא בזמן
 דירת־הרווקים. של משק־הבית את מנהלת

 לפעמים משמשת שלח אסיסטנטית בתור
ה מ ל ס,3מ ח  הדייל של ידידתו שהיא נ

 תצוגה בין אך דוגמנית, בעצם היא תדי.
המהו למאנדי ועוזרת באה, היא לתצוגה

הכלים. את להדיח ללה

 איש־זהב, בעברית הוא ששמו גולדמן,
איש־יר,לו הוא מזה. יותר הוא בעצם אבל
הצ וכבר ארבעים, בן בסך־הכל הוא מים.
 כלום שירש מבלי מאוד, עשיר להיות ליח

 עצמו. בכוחות הכל אלא מהוריו,
לחגי־ שהוזמנו האנשים מאות שש בין

ש... ופון הא□
 היפהפיה הדוגמנית שוורץ, שמעונה

 בירק, בני מבעלה מקרוב זה שנפרדה
 מיס־ נראתה קולניים, סקאנדלים אחרי

 ידידותית בצורה האכס־בעל, עם תודדת
 לדרום־אפרי־ שנסעה לפני בדיוק ביותר,

 גירושיהם מפרשת להתעודד כדי קה,
הסועריסז

הת די הוא עדן. אילנה בארץ, ביותר
 מדי רזה קצת שהיא למרות בה, עניין

 טיפול של גדולה די למידה וזקוקה לטעמו,
 נראתה שלא הדקה, גיזרתה לעומת ופיטום.

 נורא השייך התפעל מרופדת, מספיק לו
 של עיניים לה שיש לאילנה החמיא מעיניה,
בדווית.

ידי עם אלא בגפה, אליו באה לא אילנה
 הנקרא שלמה, וישינסקי. שלמה דה

 עומד רוצה, שלא ירמיהו האחרון בזמן
 הוא בה בהצגה מאוד קשה בעיה בפני

ו עדן אילנה נשים, שתי לו יש מככב:
 עם מסתדר לא והוא נאמן, ברכה
שתיהן.
 עם להתייעץ ההזדמנות את ניצל הוא לכן
 נתן השייך כזה. במיקרה לעשות מה השייך

רצפט: לו
 — נשים אחרי לחזר אופן בשום ״אסור

חתי להשוות אי־אפשר איתן. להתחתן צריך
 לנשים הזמן, את עליהן שמבזבזים כות

לגמרי. שונה משהו זה חוקיות.
 המשיך לשעות,״ היום את לחלק ״צריך

 שלה. הזמן את אחת לכל ״ולהקדיש השייך,
 עופות, יונים, בשר: ערב כל לאכול וצריך

 הרבה — העיקר מה. חשוב לא כבשים,
בשר.״

לק מוכן הוא אם אותו שאל כששלמה
 הוא בחיוב. השייך השיב אילנה, את נות

 ושמונה גמל תמורת אותה לקנות מוכן
מזה. יותר לא כבשים.

 עתה דרוש בחיוב העיסקד, את לסיים כדי
אילנה. של הסכמתה אחד: דבר רק

ע\ חד
ידי מכרים, שליש היו הזאת, העשירה נר,

 — ושליש יהלומנים שליש וקרובים, דים
 שהוא כשם כי גולדמן. של הפועלים כל

או הוא ידידיו, ואת היהלומנים את אוהב
פועליו. את הב

כש בבר־מצווה, האורחים עושים ומה
יש לירות מארבעים יותר עולה התענוג
 קיקטלו הם כל, קודם לגולגולת? ראליות
 ואחר־כך המלון, של לבריכת־השחיה מסביב

 בתוכנית צפו לצלילי־התזמורת, רקדו הם
ארוחת־ערב. ואכלו המועדון,

מהו בר־מצווה בכל כמו אכלו? הם מה
 וקינוח. וסטיק, ובשריתרנגולת, מרק, גנת•

 קוראים לירות ארבעים שבעד היה ההבדל
 ושמו הוואי, בנוסח עוף לבשר־התרנגולת

ה ולינגטון. אומצת־בשר היה הסטיק של
בני שני ההורים, לאכול ישבו אליו שולחן

 הצנוע בשם נקרא — והסבתא הסבא הם׳
הנשיאות. שולחן
 לשולחן נותנים היו שם איזה יודע ומי
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