
פרחים עם הגיע
ה בדלת. מצלצל דיצ׳ארד דוקטור

ו לכבודו התרחצה כבר המאוהבת בחורה
מ עכשיו קופצת והיא לכבודו, התאפרה

הדלת. את לו לפתוח ורצה שמחה
 כרגיל, ומסודר אלגנטי ריצ׳ארד, דוקטור

 זר־ מחזיק חליפה, ולבוש עניבה ענוב
 השמאלית. בידו ענק פרחים

לקבל היד את מושיטה המאושרת, הבחורה

קורנהאוזר הד״ר
 שומר ריצ׳ארד הדוקטור אבל הפרחים, את

מפניה. עליהם
 המאוכזבת, הבחורה פני על חולף הוא

 ״אה, האמא. את שם ומוצא לסלון, נכנס
האמא נאנקת קורנהאהר,״ הדוקטור

 קורני הדוקטור לזרועותיו. ונופלת משמחה,
 את מנשק הפרחים, את לה מושיט האוזר

 בתה, אל מתפנה הוא אז ורק לחייה שתי
ומחכה. בצד העומדת
 ריצ׳ארד הדוקטור של החיזור שיטת זוהי

 ושלוש, שלושים בן רופא־נפש קורנהאוזר,
מש עדיין והוא מפולין, ארצה הגיע אשר
 בארץ הנהוגים ובנימוסים בתרבות תמש

הולדתו.
 אף הביא לא קורגהאוזר הדוקטור אבל

ה להם. ראוייה שאינה לאמא פרחים פעם
 תמיד הן שלו לפרחים הראויות אמהות
 ויושבות עשירים, לבעלים הנשואות אמהות

וזהב. כסף מלאי מפוארים בסלונים
 דבר של שבסופו טבעי רק זד, היה לכן

 מאיר, ורדה של האמא את מצא הוא
 לה להביא והתחיל הגדול, המיליונר של בתו

 מביא שהיה ואחרי ביומו, יום מדי פרחים
 הצעירה בתה את לוקח היה פרחים, לה

 הולכת הצעירה הבת היתד, ובלילות לבלות,
 בו לחולי־נפש, בבית־החולים אותו לבקר

זמנם. את מבלים היו הם ושם עובד, הוא
 שנה לפני מאושרת. מאיר ורדה של האמא

 שמש של בנו עם מהבית, שלה הבת ברחה
 אף לאמא מביא היה לא הזה הבן בית־ספר.

 זה בגלל רק שלא נראה אבל פרחים, פעם
בתה. את לו לתת סירבה ד,אמא

 ולאחר השמש, בן עם מה זמן חיתה הבת
 עכשיו, הביתה. חזרה התלהבותה, ששככה
 ל־ קץ אין ברופא־הנפש, התאהבה כשהבת
 בכליון־עיניים מחכה והיא האם, של אושרה
הקרובה. לחתונה

ג׳וז׳
וזמיסכנה

ולדה. את הפילה כץ כ׳וזי
נשואה. אם מכל יותר בו רצתה היא

 ב־ היתה היא בהריון, שהיא לה כשנודע
 שמוליק ידידה עם יחד חוץ־לארץ,
 איינשטיץ. אריק וידידם קראום,
ל וזכו פאריס, באולמות הופיעו שלושתם

ניכרת. הצלחה
 לשם לוותר הילד. על לשמור החליטה היא

 הגיזרה על ההצלחה, על הקריירה, על כף
 ולהפוך ורקדנית זמרת להיות לחדול היפה,
אמא.
 בתוך יוזלד הילד אם לה איכפת היה לא

 נשואין. למיסגרת מחוץ או נשואין, מיסגרת
בילד. רצתה פשוט היא

בו. רצה אביו, קראוס, שמוליק גם
ידי של חייה את מירר הוא שנים במשך

נפשה. בכל אותו שאהבה ג׳וזי, דתו
שלמים. לשבועות אותה עוזב היה הוא

 חברתיות, למסיבות אותה מביא היה הוא
 בלעדיה. אותם עוזב והיה בילוי, למקומות

 זרים, ובנוכחות בנוכחותה בה בוגד היה הוא
 ו־ שם בשהותה לביתה בחורות מביא והיה

משם. כשנעדרה
 לו ונשא אותה, עזב הוא דבר של בסופו

 לו שמרה לא ג׳וזי עשירה. צרפתיה אשה
 ״הוא שיחזור. לו, חיכתה היא כך. על טינה

 אותו, מכירה ״אני אז, אמרה היא יחזור,״
בלעדי.״ כבר לחיות יכול לא הוא

 ה־| אשתו את עזב הוא חזר. באמת והוא
שעמ־" המפוארות המכוניות שתי ואת עשירה

ג׳וזי. אל ארצה, וחזר לרשותו, דו
מ שקיבלו נשים, כמה אותו תפסו בארץ

 אחת אמריקאית ואשד, הבטחות־נשואין, מנו
 שקיבל זה על משפט אפילו נגדו הגישה
 הבטחת- את מכן לאחר והפר כסף ממנה

שלו. הנשואין
 ניקתה לצידו, הזה הזמן כל עמדה ג׳וזי

 האפשריות. והדרכים הצורות בכל שמו את
 ״ג׳וזי כך. על תודה לה הכיר שמוליק ואכן,
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הגדול הזם
 פאר ברוב נערכה, שעבר החמישי ביום

סביר. וצדוק יפה של החתונה והדר,
ב מניקוריסטית היתה כן שלפני יפה,

 של האמנים כל מאושרת. היתה מספרה,
כולם שלהם. לחתונה באו ״נוגה״ קפה

סביר וצדוק יפה
 ונישקו ידיים לה ולחצו אותם, בירכו

 הגברת צדוק, של האמא ואפילו אותה,
למס־ תמיד אליה באה שהיתה הזאת

 לא כבר שאני ממני, הרבה כך כל סבלה
אמר. הוא יותר,״ אותה לעזוב אוכל

 הוא שלם. בלב ג׳וזי אל חזר שמוליק
 נשים עם פעם, מדי בה, לבגוד אמנם המשיך
 הוא אבל לה, ומחוצה מתל־אביב נוצצות

 מאשר גסה פחות הרבה בצורה זה את עשה
כרגיל. אותו, והבינה לו סלחה וג׳וזי בעבר,

התהדק, ביניהם המשותף שהקשר לאחר
 בן. רצה שמוליק ילד. להוליד החליטו הם

שכשתהיה ידעה וגם אם, להיות רצתה .ג׳וזי
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 מרקו מספר פצצה,״ היתד, ״המסיבה
 סאן אריס שערך המסיבה על תורג׳מן

 ״היו שהבריא. מרקו, של שלו, הלב לכבוד
 יודעת את ועליזה, !בומבה, גילה, שם

 כמה שם והיו מהסרט. מזרחי, עליזה איזו?
שם היתד, פצצה הכי אבל לקישוט. חתיכות

בגרב
האריות

י של אשתו נ ן ב מ ר לק היא נעלמה. כ
 את לו השאירה שלחם, הילד את ממנו זזה
 וגם שלהם, והאריות והחתולים הכלבים כל
ל לה ונסעה הפריג׳ידר, ואת הגאז את

אמריקה.
שלו בן בית עם לבדו, נשאר ברסן בני

 חיות, והרבה ופריג׳ידר גאז עם חדרים, שה
 לאט־ אותס. למכור מתחיל הוא ועכשיו

 גאז? עם יעשה הוא מה אשה בלי כי לאט.
 בכל שיטפל מי אין לבדו, שהוא ומכיוון
החיות.
 בדיוק לא שאשתו טוען עצמו ברמן בני
 כל את מוכר שהוא רק נכון אותו. עזבה

ל לעבור מתכונן שהוא משום לו, שיש מה
 צורך לו שאין משום יותר, קטנה דירה

לבדו. כשהוא גדולה בדירת־משפחה
ו הארץ את עזבה שאשתו אמנם, נכון,

 נכון לא דבריו לפי אך לאמריקה. לה נסעה
לאמרי נסעה פשוט היא אותו. עזבה שהיא

ש שלה, הפצןעה היד את לרפא כזי קה
 טיפלה שבו אריה על״ידי כזכור, הותקפה,

אילת. של בגן־החיות
 אבל בערך, שנה לפני נפצעה אמנם היד
.אותה. לרפא החליטה היא עכשיו

בינ בני. מודיע תחזור,״ היא שנה ״בעוד
 לבקר לשם לנסוע מתכונן לא הוא תיים

 לבקר לגרמניה, יסע הוא זאת תחת אותה.
ם. את רי פ עו  לסדר דברים כסה לו יש ה

איתם.
 הוא אחז כשיום לשם לנסוע החליט הוא

 אדם, חיי כתוב: היה ועליו תקליט שמע
 כיוון עופרים. א. מאת וחמורון, קבצנים שני

 במו־ ,בעצמו כתב הוא הללו השירים שאת
 שהם מוזר בהחלט לו נראה זה הרי ידיו,

העופר. לידידו מיוחסים
 לשוחח כדי לגרמניה לנסוע החליט הוא

בבית־המשפט. אפילו אולי זה. על קצת

 שם היתה מניקור, אצלה לעשות פרה
שמחה. מרוב ובכתה

 וכשהיא נורא, יפה לבוש היה צדוק
 כמו בלב, חם לה נהיה אותו, ראתה
 איפה למספרה, בא שהוא היום באותו
 שלו, האמא את לקחת כדי עבדה, שהיא

 עצובות, כאלה בעיניים אליה והסתכל
זמר. של

שמו אמיתיים, זמרים המון שם היו
 שוק־ הדרי, כגיבה קהל, בפני פיעים
 שחקנים אפילו שם והיו ליבנת, מית

הם כמו  ואלכסנדר ארגמן, אבר
מי, לכ במיוחד שרה אחת וזמרת יהלו

 אחד וזמר והכלה, החתן על שיר בודה
 יותר שיום הרגישה ויפה טוב, מזל שר

ה לא מזה גדול הי בחיים. יותר לה י

 חזק. יותר עליו לשמור "תוכל לבנו, אם
 פסקה לא היא אליה, שחזר שלמרות משום
שוב. אותה יעזוב הימים מן שביום לפחוד

 לא והרזה הצנומה שג׳וזי חשש היד.
 הכניס שמוליק הריונה. על לשמור תצליח
 ושם בשוזייץ, ומיוחד יקר לבית־חולים אותה

מעולים. רופאים השגחת תחת שכבה היא
 הפילה היא השבוע עזר. לא זד, כל אבל

ה על עתה לעת ויתרה היא תינוקה. את
זמרת. להיות ושבה אמא, להפוך תוכנית

 שאנחנו יודעת את סולטנה. שלי, החתיכה
מאוד?״ חזק יוצאים
 שלו שהלב לאחר הכיר הוא סולטנה את
 הוא מחודשת. פעולה לקראת והוכן תוקן

יחד. נראים הם ומאז עליה, מיד אותו הפעיל
 לה יש שלה. הבטן בגלל בה התאהב הוא

הת והוא רקדנית־בטן, היא כי נהדרת, בטן
 מרלון עם עבר לה שיש בגלל גם בה אהב

 אחד. ערב איתו בילתה כמעט היא ברנדו.
 לא?״ לי למד, אז מותר, ברנדו למרלון ״אם
ועושה. אומר הוא

 את כשעזב לו, אמר שהרופא היא הצרה
 חודשיים, במשך לו, שאסור בית־החולים,

באשה. רצינית נגיעה לגעת
מומ שהוא זוהר, אורי זה לעומת אבל

 שלא לו אמר הללו, בעניינים גדול יותר חה
 מהתק־ שסבלו ידידים הרבה לו שיש יפחד,

 את לעזוב הספיקו לא עוד והם פות־לב,
 ושום שעשו, מה עשו וכבר בית־החולים,

להם. קרה לא דבר
ולמי לסמוך מי על ידע לא תורג׳מן מרקו

מרקו במסיבת סולטנה
ל מבית־החולים הגיע כשהוא אבל לשמוע.

 הקטנות הידידות אחת את שם ומצא ביתו,
 שהחליט ומגלה מודה הוא שלו, והנחמדות

 ״ועובדה,״ זוהר. אורי של לעצתו לשמוע
ושלם.״ בריא ״אני אומר, הוא

למי מ•
 הת־ ,לשעבר איינשטיין לשם, אלונה

 איינשטיין, אריק בעלה, אובזן על נחמה
 אותה שלקח שאולי, טדי של בעזרתו

אותה. ואהב איתה, בילה חסותו, תחת
לבי ארצה, חזר איינשטיין כשאריק אבל

 כך לשם ועזבה אליו, חזרה אלונה קור,
שאולי. טדי החדש, ידידה את

 מאוד מהר כך על התנחם שאולי טדי
תל" לשעבר, ידידתו של האדיבה בעזרתה

מבנם. מה
 לפני עוד ידידים היו מכנס ותלמה הוא
 אפילו עמדו במעט הם לשם. אלונה תקופת

 התנגדו תלמה של שהורית אלא להתחתן.
ה בין לפירוד רבה במידה ועזרו לרעיון,
שניים.

 איע־ אריק לבעלה חזרה שאלונה לאחר
מכנס. תלמה לידידתו שאולי טדי חזר שטיין,
 רק בארץ נשאר איינשטיין אריק אבל
 עתיד שהתברר לפני ועזב ימים, שבוע

נשואיו. או גירושיו


