
רא אחד אף התחתנו. הם תאוס ך*
 דוזקא כאלה. אנשים משני לזה ציפה £4
לפע מתחתנים אנשים מיני שכל ידוע הם.

 היחד. זו יקרה? זה להם שדווקא אבל מים׳
הפתעה.

 פעם אף נראתה לא רייס־דייוויס מנדי כי
 היא להיפך. המתחתנת. של הטיפוס כמו

הכני היא ממשלתית. כאישיות ידועה היתד.
 כך ואחר הפרטיים׳ לחדריה ממשלות סה

אותן. הפילה
 אותה וצילמה עליה, דיברה אנגליה כל

 עשתה היא ואחר־כך ובטלוויזיה, בעיתונים,
 להם וכתבה טוב, רצון של מחווה לאנגלים

עצ של אמיתיים צילומים עם חייה על ספר
 לחמניות כמו אותה בלעו האנגלים מה.

טריות.
ולב־ והצגות, סרטים עליה לעשות עמדו

וסינוו - למיטתם מיו נכנסו ארצה, הזה הישואלי ובעלה מנדי
רגיל. לא מיוחד, אדם הוא ויועץ. וחבר,

★ ★ ★
האידיאלית האשה

 זד, את ירשתי כנראה אני בחברה. מאוד
ממנו.

ל ומייד עשר, בן כשהייתי נפטר ״הוא
עבר פנימיות. חיי בשבילי התחילו זה אחר

 לבית־ספר, ומבית־ספר לפנימיה, מפנימיה תי
 איפה בתל־אביב, בנהריה, בכפר־סבא, הייתי

לא?
יל לי היתד, הפנימיות כל למרות ״אבל

 איך, יודע לא אני שתמיד, משום יפה. דות
בג למדתי הפנימיה. של בעל־הבית הפכתי

הלימו את לגמור ועמדתי בסטיפנדיה, רות

 ג׳וק מן כזה לי נכנס כשפתאום שלי, דים
לראש.

 באליפות להשתתף מוכרח שאני ״החלטתי
 את עזבתי כך ולשם קלה, באתלטיקה צה״ל

 טעות. היתד, זו לצה״ל. והתגייסתי הלימודים
 אבל הלימודים, את כך אחר להשלים חשבתי
יצא. לא כבר זה אחר־כך
 שנית. נישאה שלי האמא שנים עשר ״לפני

ה האידיאלי, הגבר עם זה את עשתה היא
 הוא משהם. דוליצקי שלום רב־חובל מושלם.

אח, היה הוא אבא, רק לא בשבילנו היה

שלי. האהבה חיי התחילו צכא ך*
פלירטים, אלפי אהבות, המון לי היו

וה בחיי, נשים שתי רק אהבתי בעצם אבל
 זה אחרי שהפכה רז, מירי היתד, ראשונה

מלכת־היופי. סגנית
 הלכנו שלי. אהבת־ד,נעורים היתד, ״היא

 פראי טיפוס מין היתד. היא שנים. ארבע
 אבל מוסכמות, שום לפי חיה לא היא טבעי,

נהדרת. היתד, היא
 להינשא, רצתה שהיא היתד, איתה ״הצרה

 מתוך נפרדנו מדי. צעיר עוד הייתי כשאני
 היא אבל לשנייה. האחד נחזור שעוד מחשבה

 מהי־ זוהר עם והתחתנה לאמריקה, נסעה
 שהיא חושב אני שיניים, טכנאי קנסקי,

היום. מאושרת
חתי המון שוב לי היו מנדי לבין ״בינה

 זה בחורה להשיג כדי שצריך מה כל כות.
 וצריך העזה, צריך מזה חוץ נחמד, להיות

 וזה הנכון. בזמן הנכונים הדברים את לתת
לעשות. ידעתי תמיד

 את הכרתי סוערת בילויים תקופת ״לאחר
 בשביל האידיאלית האשד, היא לדעתי מנדי.

 אינטליגנטית, יפה, פקחית, היא גבר. כל
להקריב. המוכן טיפוס היא — לכל ומעל

 ירח־הדבש על ויתרה היא למשל, ״הנה,
 כאן שהעסקים ידעה היא כי ביפאן, שלנו
 וזה נהדרת, אשד, היא מאוד. בוערים בארץ

 מפריע לא ריים־דייווים מנדי לה שקוראים
בכלל. לי

עו העולם שכל מה עשתה היא ״לדעתי
קצ עם זה את עושות שד,אחרות רק שה,
 העבר לורדים. עם זה את עשתה והיא בים,
 שני מצד אבל בכלל, לי מפריע לא שלה
 מתחתן שאני אמרו לי. עוזר לא גם הוא

 זה אבל כדאיות, של חשבונות מתוך איתר,
אשד,״. לי נשאתי זה בשביל לא נכון. לא

★ ★ ★
כאן?" קרה מה

 ל־ הזוג בני שני הגיעו השישי יום ך*
 לרפי ערכו הנשואין לפני יום לונדון. ,.1

מל־ מסיבה היתד, זו אחרונה. רווקים מסיבת אקספרס ב״ד״ל׳ החתונה תמונת

ו מדע ספרי חוק, ספרי רומנים, עליה תוב
 זמרת הפכה היא אחר־כך היסטוריה. ספרי

 עצמה, את הראתה כולו, בעולם והסתובבה
 במצלמות, אותה קיבלו מקום ובכל ושרה,

 החיים וכשכל רבה, ובהתלהבות פתוחות,
 עדיין כולו העולם כשממשלות לפניה, עוד

 היא פתאום לה, ומצפות כנן על עומדות
והתחתנה. הקריירה, את הפסיקה

★ ★ ★
השישי כיום פרחים

לא. לורד? עם התחתנה? היא מי עם ף
 ממזנון־ מישהו עם לא. ממשלה? ראש עם |

 התחתנה היא לא. מעובדיה? או הכנסת
 הרודף ידוע, בוי פליי שאולי, רפי עם דווקא
 שוקקים, לילה חיי חי שמלות, על־ידי ונרדף

 הצלחה ובעל א־גוגו, וויסקי דיסקוטק בעל
וכללית. גדולה

 הללו. האנשים שני השתנו חתונתם מיום
 ממשלות, יותר תפיל לא הממשלות מפילת
 פתחו הם פליי. יותר יהיה לא בוי והפליי

 תהיה מנדי הזה בדף בחייהם. חדש דף
 נאמן, בעל־בית יהיה ורפי מסורה, עקרת־בית

 לאשתו ומביא וחלוק־בית, נעלי־בית, הנועל
הצהריים. אחרי שישי יום כל פרחים,
 ימלא והעתיד לגמרי, נמחק שלהם העבר

 אותו, מוחקים שהם לפני אבל מקומו. את
 סתם, כך ולדעת, לתוכו להציץ אולי כדאי
בו. היה מה סקרנות, לשם

 ומרתק, עשיר היה שאולי רפי של העבר
הת ״הורי כך: נשמע הוא ראשון ובגוף
 בעסקי עסק אבי שמונה. בן כשהייתי גרשו

ידוע שעשועים נער מין היה הוא הובלה,
קצבים! עס - אתוות לוווים. עם זאת עשתה ״היא הוא:...........- ■■--32—


