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הר השתכנע, אבנרי באבנרי. אילי הפציר
 לא אפילו החזקה הסטירה כי ונוכח ביץ׳

• אילי. של בלחיו סומק העלתה  מפיק י
 ליווה דשא (״פשנל״) אברהם הסרטים

הסר לפסטיבל מלן, ממזר כל סרטו, את
 סרט הוצג הראשונה בפעם בברצלונה. טים

 הגיע המזל לרוע אולם זה, בפסטיבל ישראלי
 ההקרנה בשעת הספרדי. התרגום ללא הסרט

 § ל־ הדיאלוגים את לתרגם נאלץ פשנל היה
 תירגמה ספרדיה מתורגמנית ואילו אנגלית

 שהרכיבו אוזניות באמצעות לספרדית אותם
 להתפאר פשנל יכול זאת למרות הצופים.
 . הדגל הונף הפסטיבל, כשנפתח אחד: בהישג

 מספר הישראלי. ההימנון והושמע הישראלי
 שעה אותה דום ניצבו ערביים נציגים של רב

 מכן לאחר רק ולהימנון. לדגל כבוד בחלקם
 הוא הדגל כי כלל ידעו לא הם כי הסתבר

 • התקווה. הוא ההימנון וכי ישראלי דגל
(״טופ שמאי הוותיק התל־אביבי המציל

 לחבר טובה עשה קונציפולסקי, סי״)
 את והפך דיזנגוף ברחוב סטייקייה שפתח

 סטייקייה. אותה של נוסע לשלט מכוניתו
טופ של מכריו כל משוכנעים מכך כתוצאה

 ש־ בעוד סטייקייה, לבעל הפך שהוא סי
 כעורך־ למיקצועו בעצם חזר עצמו טופסי

 קונצי- זוכה זה מוטעה רושם בעקבות דין.
שו עסקים בעלי אצל גדול לאשראי פולסקי

 של גדול חסיד אינו עצמו טופסי נים.
ברי שמירת בשיטת דוגל הוא — סטייקיות

 ימים שמונה של חמור צום באמצעות אות
חודשים. לכמה אחת רצופים,

סיפורי את מכירים רכים ישראלים
 רועות־ אורבות לפיהם מחו״ל, הזוועה

 הגדולות הערים של בתחנוח־הרכבת זונות
 א לד,וצ מנסות והתמימות, הקטנות לצבריות

 מגיעות הן בטרם עוד לדבר־עבירה, אותן
הגדול. הכרך סל לליבו

האחרו בחודשים מתרחשות חיפה בנמל
ה העולם מן צעירים דומות. תופעות נים

נוס לאוניות הנמל בפתח ממתינים תחתון
 צעירות למצוא אפשר סיפונן על אשר עים

 בקלות הנענות מגורים, ומקום כסף חסרות
 אלו מנערות חלק ומזון. דיור של להצעות

 אותן לזונות• יותר, מאוחר בשלב הופך,
הער-ם. וברחובות בבארים לראות אפשר

★ ★ ★
הכנסה״ מם ״בגלל

אנ ימים, חודש לפני הגיעה, אשר ך•
ליש בטיסת־סטודנטים )18( אולסן טה

הצטר היא לפנות. לאן ידעה לא היא ראל׳
 את סיימה עם מייד לטיסת־הצ׳ארטר פו׳

 איכשהו, להסתדר קיוותה התיכון, בית־הספר
לוד. לנמל־התעופה כשתגיע
אותה. וסידרו כימעט זאת, תחת
 בית- באמצע בחוסר־אונים שעמדה שעה

ה בשנות אשה אנטה אל ניגשה הנתיבות,
לעזור. ביכולתה אם אותה ושאלה שלושים,
 לאן לה שאין הסבירה התמימה אנטה
 שתתאכסן האשד, לה הציעה בתגובה, ללכת.
ה של חפציה את נטלה היא בבית. אצלה
לדרך. יצאו והשתיים — הצעירה דנית

 לכתב השבוע, אנטה, סיפרה
הזה״: ״העולם
 באוטובוס. נסענו גבר. עם הייתה ״האשד,

תיי שמדברת כמו — רגילה שיחה שוחחנו
מקומיים. עם רת

 ברמת־גן, האשד״ של לביתה ״כשהגענו
ה שמות מוזר: במטהו לראשונה הבחנתי
 שונים היו האשד, ושל הגבר של משפחה

 יעקב — ולו גלבי׳ך רות קראו לה מזה. זה
 הם אם זה, מדוע אותם כששאלתי מלחי.

 מס־ההכנסה׳.״ בגלל שזה יעקב אמר נשואים,
-*•

אחת כמיטה שלושה
הדר ובה הגדולה, לדירה ובנסתי ך

! / הם וחדר־אורחים. חדר־ילדים )שינה, /
להתארגן. לי ונתנו לאמבטיה אותי הביאו

 לחדר־ה־ דווקא הועברתי — ״כשיצאתי
הנאה. היחס מן הופתעתי הראשי. שינה

אותם. לי והראה פורנוגראפיים לומים
 התאהבה שאשתו יעקב לי אמר ״אחר־כך

ב המתינו לדבריו, הראשון. הרגע מן בי
 להגיע צריכה שהייתה שוודית לנערה לוד
 נערות הרבה יש בבית ,אצלנו הופיעה. ולא

ציין." לפעם,׳ מפעם סקאנדינאביות,
 מסויי־ לקיצוניות המצב הגיע כבר בערב

התחנן אותך!״ ללטף לאשתי ״תני מת.

שני בי. נוגע כשמישהו התעוררתי הלילה
 עירומים.״ — שלי המיטה על היו הם

 ניסה הצעירה, על התנפל המוזר הזוג
מ אותה תקף מיטתה, על אורגייה לערוך
גופנית. בחינה

״חשב אנטה. מספרת חצי־רדומד״״ ״הייתי
 מסוממת. והייתי כאילו באיטיות. תי

במע־ מאוד בטוחים נראו הס שני, ״מצד

חשבתי. לי, נתנו שלהם חדרם את אפילו
 לבין שנכנסתי לאחר ספורות דקות ״אבל

עצמה. רות — למיטה הצטרפה הסדינים,
 לי יש אם אותי שאלה לידי. שכבה ״היא

 לחוס־ רגילים בסקאנדינביר, אנחנו התנגדות.
 אורחת. הייתי מזה, חוץ מסויימת. שיות

לי. שאין אמרתי
 המזעזעת ההפתעה באה ואז ״שוחחנו.

 אף והצטרף — לחדר ניכנס יעקב באמת:
המיטה. תוך אל אלינו, הוא

באמצע.״ ורות — בצדדים שנינו ״היינו
 ,ר,־ של ראשה מעל לדבר, החל הזוג
 לפתע, מין. נושאי על הצעירה, תיירת
לה. ונשקה — אנטה את רות תפסה

 אני, לי. כשנשקה בידי, החזיקה ״היא
 כשיצאתי נשיקה. מאותה שנחנקתי כימעט

 אוהבת מאוד שהיא רות אמרה מזה, איכשהו
 יעקב,״ של בחברתו החדר את ועזבה אותי

הדנית. התיירת ממשיכה
 בבוקר הראשון. בלילה — הכל היה זה

אנטה. בעיני המצב, במיקצת התבהר
 היא מין,״ על ארוכות איתי שוחח ״יעקב
 חיי־ על אותי שאל ״הוא בתמימות. מספרת

תצ־ הוציא תוך־כדי־כך בסקאנדינביה. המין

 ובסקאנ־ — אותך אוהבת היא ״הרי יעקב.
הכל!״ את עושים כה בין אתם דינאביה

י ★ ★ ★

רפואי מכשיר

בדויים, השמות

 ש־ רות, שבה בינתיים פרכה. **נטה
 כשיעקב לדירה, מחוץ היום כל שהתה ^

 שתישאר ביקשה היא לחברה. לאנטה אירח
מתעל ובעלה־כביכול שהיא שעה בחדר,

סירבה. הנדהמת שהצעירה מובן סים.
 שאת סימן — מצטרפת לא את ״אם
 יעקב. אז אמר משהו,״ או קרה, או חולה

 ואז — ההערה מן להתעלם ניסתה היא
למ וניסו לה, להציק התחילו בה, אחזו
שלהם. מעגל־ההתעלסות אל־תוך אותה שוך

 את ״יצאתי אנטה. ממשיכה ״סירבתי,״
 אם אותם ושאלתי חזרתי אחר־כך החדר.
 — אי־אפשר שעדיין לי אמרו לנסוע. אפשר

חג. עדיין כי
 לית־ שאני להוכיח יעקב ניסה ״אחר־כך

 שלי לפעימות־ליבי להקשיב לי ונתן מזג,
 הציע כשהקשבתי, רפואי. סטטוסקופ בעזרת

נורא. מגונה משהו לי
לי ביקשתי סירבתי. פחדימודת. ״נבהלתי

לבדי. שון
באמצע אבל בסדר. שיהיה הבטיחו ״הם

 לפתן אבל — המומה לגמרי הייתי שיהם.
 א חדה. צווחה ופלטתי משהו בי התעורר

 והסתלקו.״ השניים נבהלו
 היו לברוח. שוב אנטה ניסתה למחרת

 רוו את שאלה והיא המחאות־תיירים בידה
 רוו ללידות. אותם יפרוט אפשר היכן

למחרת. זאת לעשות הבטיחה
י י ★ ★ ★

ר,כיעד תופעה
 דיברו לבנק, אותה לקחה מחרת 1■■
 לדנית הודיעה ואז בעברית הפקיד עם /

 חודשיי יקח זה מוכר. לא שלך ״הבנק
 שלך.״ הטראבלרס־צ׳קס את לפרוט

 ד את אצלה להשאיר הציעה אחר־כך
 יות מאוחר לה ״תשלם ושהיא המחאות,
 הפרטי.״ מחשבונה

 ש תמימותה אף פקעה זה בשלב אבל
 המחאו את לקחת סירבה היא הנערמת.

 - ולבסוף האמריקאי בנק סיטי הנאשנל
כס! תמורת לרות, אחת המחאה רק נתנה

 מג רבות,״ סקאנדינאביות פגשתי ״מאז
 1ל לא שאני לי ברור ״עכשיו אנסה. כמת

 בישראל.׳ קבועה די תופעה שזוהי די.
 ו לחוגי הצטרפה לירושלים, עברה היא

הגונה. עבודה מחפשת סטודנטים,
*19י

 שהוצא צו־הסגירה על בעיתונים שפורסמו
מוק היו ינוקא משה של הדיסקוטק נגד

 הוא אולם ניתן, הצו כי מסתבר מדי. דמות
 לא אם — חודשים שלושה בעוד יופעל
 ממשיך בינתיים רשיון. אז עד ינוקא יקבל

 במועדונו, אופנה תצוגות לתכנן ינוקא
 רפא־ משה הוא בתור הבא כשהאופנאי

 כיצד ׳•, ג׳ולי. החדש, הבוטיק בעל לי,
 השבוע גילה מוכשר אתליט לישראל אבד

התו בעיקבות איינשטיין. אריק הזמר
 ישראל ספורטאי שהשיגו העלובות צאות

 מטפחים כיצד אריק נזכר באולימפיאדה,
 הוא כשהיה ספורטאיים. כישרונות בארץ
 בקפיצה אלוף־הנוער היה ,17 בן עצמו

בתח או להשתתף צריך היה הוא לגובה.
 מאחר אולם באיסטנבול. בינלאומיות רויות

 לאחר, מקומו את הבטיחו שעסקני־הספורט
 ניכו שם במרכז־הפועל, לישיבה לו קראו

 הנסיעה. על הטוב מרצונו לוותר לשכנעו
 על רק לא ויתר נער, עוד אז שהיה אריק,

 בכלל. הקלה האתלטיקה על אלא הנסיעה,
 בתל־אביב, דיסקונט בנק בסניף הלקוחות #

 סטירת־ לשמע בתדהמה ראשיהם את זקפו
תדה הבנק. באולם שהידהדה מצלצלת לחי

 להם הסתבר כאשר יותר עוד גברה מתם
 העיתונאי מאשר אחר לא היה המכה כי

 מצל־ סטירה׳. הנחית אשר אכנרי, אריה
 גורליצ־ אילי השחקן של לחיו על צלת
 שיניו את וחשף הסטירה את ספג אילי קי.

 כי הסתבר הנדהמים• הצופים לעבר בחיוך
 הבאה: בצורה החלה השניים בין התקרית

 אם אותו שאל בבנק, אילי את פגש אבנרי
שו בנאי, יוסי אותו שמכה הסטירות אין

 לו? מכאיבית בלילה, חנמים להצגת תפו
 משסרב מחוסן!״ אני ״לא! אילי: תשובת
 על בתוקף גורליצקי עמד להאמין, אבנרי

תרביץ!״ ״תרביץ! במו־ידיו. זאת שינסה כך

 אורסו אגטה זוה■
 לסוג שובו שגברה

נושעים שר חוש

1626 הזח חעולס


