
השחו היבשת בלב עכשיו נפגשו השניים
מחדש. וניעזאו התקשרו רה,

רצח
קר בדם

 של לדיסקוטק שנתיים מלאות במסיבת
ה ק י ד ד ר ל פ ג  ורק, שמח, נורא היה ס

עצוב. היה המהנדס, אפנצלר, אורי
 כחולה בשמלה לבושה היתה סגל פרדריקה

 חתיכות כל למריטה. מוכנות נוצות מלאת
ו ארוכות, בשמלות־ערב הגיעו העונה
 אותן ושאל ביניהן הסתובב אלוני נסים

 כתפיים האחרון בדמן יש שלנשים קרה מה
ם הדמן. כל בהן דוחפות והן רחבות, ו ח נ

גרגר) יופל (והצייר פדדרייקה
 צחקו, וכולם בדיחות, וסיפר הסתובב רל

עצוב. היה אפנצלר אורי ורק
 על מבט העיף לבדו, לדיסקוטק הגיע הוא

 של ראשה על שנשען ממכוש, איצ׳ה
 מלכה הערב יפהפיית על גנור, רינה

 ש־ בידידתו עיניו נתקלו דאז רוזנכלאט,
חדש ידיד עם הסתודדה
 ממנו, ברחה אפנצלר אורי של אשתו

 על התנחם הוא לפאריס. רב, לא זמן לפני
של אובדנה  הוא אבל הידידה, בדרועותיה,

באמצע והנה, להתנחם, גמר לא עדיין
יום- למסיבת לבדו בא הוא ההתנחמות,

ו פרדריקה, של הדיסקוטק של ההולדת
 הידידה את שלו, הנחמה את שם מוצא
אחר. של בזרועותיו הזאת,

 זה על להתנחם ניסה הוא בהתחלה
 סגל. פרדריקה של משמלתה נוצות במריטת

 לבביות בשיחות קצת התנחם הוא כן אחר
 איתן שוחח הוא המסיבה. של הבודדות עם
 למה אותן ושאל מכוערות שהן כמה על
אין זה,  זרקת שלו הידידה להן. קרה זה ו
 לא זה אבל מבט או מילה, פעם מדי לו

עזר.
שבר והברמן כוסות, שברו המלצרים

מ ולבסוף עזר. לא זה גם אבל בקבוקים
 על זעם בחמת התנפל הוא יאוש רוב

 אותה ורצח במקום הצלמים אחד של מצלמה
קר. בדם
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ם ני צי ק ה
ב השנייה, מלחמת־העולם קציני לנשות

 נורא. דבר קרה בתל־אביב, הקצינים שיכון
 בווילה, לגור עברה רייס־דיידיס מנדי

 הן לעשות. מה יודעות לא הן בשכונתן.
מדבק. שזה בטוחות

 ובזריזות. מהר לפעול החליטו הן לכן
 המצב. על לשוחח נשים. לישיבת והתכנסו

 ישאלו הם אם שלי לילדים אגיד אני ״מה
 אחת, מכובדת גברת טענה היא?״ מי אותי

 ״נצטרך אחריה: החזיקה החרתה והשנייה
 לשלוח נצטרך מהבתים. הילדים את להרחיק

 לנו לעשות יכולה היא איך לכפר. אותם
כזה.״ דבר

 מנדי, כמו כזאת, שאשר, טענו הנשים כל
ה את ותלמד בשכונה, רע לחינוך תגרום
 לא דברים מיני כל לעשות שלהן ילדים
 צורך יהיה שמעכשיו אמרה אחת ואשד, יפים.

בבית. אותם ולהחזיק הבעלים, על לשמור
 נורא, לא שזה אמרה שלה השכנה רק

 למרות יותר. מעניינים יהיו החיים ומעכשיו
קו ברוב בסוף, הוחלט שלה המיעוט דעת
 המשטרה קצין קוץ, לקוטי לפנות לות,
הדבר. לתיקון שיפעל כדי בשכונה, שגר

 כך בל מתעניינת לא עתה, לעת מנדי,
ה יום האחרון, הראשון ביום בשכנותיה.

 שנד, מלאה פרדריקה, של לדיסקוטק שנתיים
 וביום שאולי, רפי בעלה עם לנשואיה
 זה׳ לכבוד לערוך מתכוננת היא הבא הראשון
הקצינים. בשיכון שלה, בווילה גדולה מסיבה

בץופרילור■ פגישף■
 כשהיא דום שעמדו צה״ל של החבלות

 כן, לה ואמרו לה והצדיעו ידן, על עברה
ש להן תיארו לא המפקדת, ולא, המפקדת,
 הכי הקצינה חרט, דינה שלהן, למפקדת

ו פרטיים, חיים המון יש בצבא, מפורסמת
לצה״ל. בולה מוקדשת לא היא

 לא שהן למרות לה, שהיה מה זה אבל
 לה שקראו ידידים המון לה היו להן. תיארו

 לה והיה המפקדת, ולא חרט, הגברת סתם
 לה שקרא אף־אודן־וגרון רופא בעל, אפילו

לכם. תארו הכל. זה דינה, סתם
 וכשהיא שם, בעל רודי הרופא היה בעלה

התפר הוא צה״ל חיילות כל בין התפרסמה
 וכששניהם האף־אוזן־וגרון, חולי כל בין סם
התגרשו. הם מאוד עד מפורסמים היו

במקו הצבא, את ס בינתי עזבה חרט דינה
 של לשעבר ובעלה ל*י, סטלה באה מה

חולים. לרפא המשין דינה
 לשעבר הקצינה נסעה שנים מספר לפני

 במיק־ זמן באותו בערן לאפריקה. בשליחות
לשעבר. בעלה בשליחות, גס לשם, נסע רה,

שיני*□ ע□ כריש
 לי■ צביקה התל־אביבי נער־ר,שעשועים

ץ כי  יותר להיות רצה לא מזמן כבר פו
 אחר משהו להיות רצה הוא :ער־שעשועים.

למשל. מפיק־סרטים, לגמרי.
 ו־ שלו. הרצון התגשם סוף־סוף השבוע

 בטבריה. צבעוני סרט יפיק הוא עכשיו
 כרישים הסרט נקרא הזה המקום ־בגלל

:כינרת.
 כבר להביא לו היה כדאי כרישים ובשביל

 שושיק את — ראשונה מדרגה שחקנים
 ;יפים ואת אופיר שייקה ואת שני

עזיקרי.
הוא שיניים יהיו שלכרישים ובשביל

 מני זהו מלונדון. אחד צלם הביא אפילו
 כי יזכור בעניינים משהו שמבין שמי וייל,

 וחוץ ג׳ונס, תום את שצילם הוא זה היה
 מכירים לא שבארץ רק צבר. גם הוא מזה

אותו.

הגאוני הפתרון

 מצא לא האף

עיניו חן ב
ה לאף מלאו האחרון השישי ביום
 חדשים, שלושה להב דליה של פלסטי
לכ שנים. ושלוש עשרים עצמה ולדליה

 גדולה, מסיבה בביתה נערכה יה בוד
ואךוחת־בוקר. משקאות מתנות, מלווה

ב מיני שמלת הגיעו מתנות בתור
סקו בובה סאקי, בקבוק גופיה, צורת
 והשמחה ובשמים, טלקים מיני וכל טית

גדולה. היתה בכללה
 דליה של החדש שהאף למרות זה וכל

 בקריירה. ולא בחיים לא לה עיר לא
בתור עכשיו נמצא חוליו, האישי, ידידה

 ליהנות הספיק ולא כמעט והוא כיה
ה כל למרות עצמה, והיא הזה, מהאף

מוע לא בארץ עכשיו המתרחשים סרטים
מהם. אחד באף סקת

 פר- דוד לה הציע האף מיקרה לפני
ב ארו בסצינה בסרטו, עירום תפקיד לו
 הצילומים כשהחלו אבל אמנותית, טית

 בוטלה. ולבסוף הזאת הסצינה נדחתה
 האברך על הסיפור את כמובן מזכיר זה

ה גופה על להסתכל שהתעקש הצעיר
 שראה ולאחר המיועדת, אשתו של עירום

 ״האף השידוך. את ביטל הזה הגוף את
טען. הוא בעיני,״ חן מוצא לא שלה

 מזודותיה את הכינה המאוכזבת דליה
ללונדון. לנסיעה

כ״אכדיה״ והבן רפאל ברטי,

 של ן73הד
א<ן1הנ*ש חיי

 עורך־ עופר, אהרון של לנשותיו
 הראשונה מאשתו מזל. אין הידוע, הדין
 לאחר שנים מספר והתגרש נפרד, הוא

שהתחתנו.
 להיות הספיק הוא השנייה אשתו עם
 רב לא הזמן אחרי רב. לא זמן נשוי
 שילד, והחליטו קצת, לריב התחילו הם

 אבל הבעיות. כל את להם יפתור כנראה,
מתקד הריון לחודשי הגיעה כשהאשה

 בנפרד, לחיות החלו נפרדו, הם מים,
 והתברר הילד, שנולד לאחר והשבוע,

 הם הבעיות את לפתור מצליח לא שהוא
התגרשו.

ד,בינל השרירים בעל הלפרין, רפאל
 לא הוא שמיים. וירא דתי איש הוא אומי

 פעם, אף מהראש שלו הכיפה את מוריד
 הדברים, שאר כל את מוריד כשהוא אפילו
 של עניין זה קטן. בגד־ים עם רק ונשאר

פרינציפ.
 ויראת־ דתיה אשד, היא כרטי אשתו גם

 את פעם אף מורידה לא היא כמוהו, שמיים.
 עם ללכת יכולה היא הראש. מעל הפיאה

 את אבל פיצפון, ביקיני עם מינימלי, מיני
אמונה. של עניין זה תוריד. לא היא הפיאה

 מגיל וכבר בדרכיהם, הולך שלהם הבן גם
 ד,פיאד״ חינוך את חינכוהו הם מאוד צעיר

 את לתת מתחיל ארבע, בן כשהוא עכשיו
תוצאותיו.

 חתיכות, בהרזיית עוסק הלפרין רפאל
 בבוטיק קטנים תינוקות מלבישה אשתו
מזה כתוצאה יש ולשניהם לבגדי־ילדים, שלה

וכסף. בית מכונית,

 חייהם, את תמיד העכיר אחד דבר אבל
 האנשים שכל משום הדת. עניין היה וזה

 לבריכת שבת כל לנסוע נוהגים בני־מעמדם
ל שיש מה על להסתכל להתרחץ, אכדיה

 רק לעצמם. שיש מד, את ולהראות אחרים,
 כיפה עם שהולכים אנשים כי יכלו, לא הם
הכי עם לנסוע לעצמם להרשות יכולים לא
בשבת. הזאת פה

 מצאו הם העונה, סוף לקראת עכשיו, רק
 אפשר הזה הפתרון ובגלל גאוני, פתרון

 אכדיה, של בבריכה בבוקר, בשבת לראות,
 וכיפה מינימאלי בבגד־ים ד,לפרץ, אבא את
 בלבד, כיפה עם ד,לפרץ הילד את הראש, על

נכרית. ופיאה בבגד־ים ד,לפרץ האמא ואת
ב לוקחים הם מאוד. פשוט היה הפתרון

 האוטו את הכוכבים, צאת לפני השישי, יום
 שם שוברים לאנדיה, איתו נוסעים שלהם,

 כמו בבוקר בשבת בבריכה ומופיעים חדר,
הישוב. מן אדם כל

עבודה חצ<
ץ אורי העיתונאי על כשמסתכלים  או

 כל זריז אדם שהוא עליו להכיר אי־אפשר
ו מאוד נאה מאוד, צעיר נראה הוא כך.

 לו שיש השיבה שערות וקצת מאוד, חביב
 לו באו שהן רושם עושות לא הראש על

שנים. הרבה או נסיון, מהרבה
 מי כי מוטעה, שהרושם מסתבר אבל
 שהוא יודע היטב אורן אורי את שמכיר
 החיים שנות במעט עכשיו, עד הספיק,

 ולהתגרש פעמיים, כבר להתחתן לו, שהיו
פעמיים.

ש יודע טוב יותר עוד אותו שמכיר ומי
 כבר זה את לעשות הספיק הוא השבוע

 רק עשה הוא הפעם אבל השלישית. בפעם
החתונה. את — הראשון החצי את |
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