
 לאיוש
שגלות וווו

 המלחמה של משמעותה דעתך לפי ״מר,
 שאלה המערבי?״ העולם לגבי בוויאט־נאם

ה הבמאי לאלוש, קלה* את אחת אשר,
ב לכבודו שנערכה במסיבה המהולל, צרפתי
ביאס. סומר מועדון

ו לה, ענה הוא מאוד,״ רבה ״משמעות
ה הערבית השמלה את עיניו תפסו פתאום
 משמעות ״באמת גנור. רינה של רקומה

השמ אחרי בעיניו ועקב מילמל, גדולה,״
 לשבת יכול בימינו שאדם חושב ״אתה לה.

עקו כך כל שמלחמה בשעה במקומו בשקט
ב האשד. המשיכה שם?״ מתרחשת מדם בה

העירנית. שיחה
 גבו מאחורי נעלמה גנור רינה של השמלה

 ״לא אותה. לצוד ניסה ולאלוש מישהו של
ל־ ענה הוא כזה,״ דבר בדעתי מעלה הייתי

י ד י י ב ה
ש ״הסרט שיחה, לפתח גנור רינה ניסתה
 נפלא.״ פשוט הוא עכשיו ראינו

 הזהיר הוא פעם,״ עוד לי תברחי לא ״את
 לך.״ אתן לא ״אני אותה,

 היא משהו,״ לך להגיד רוצה אני ״אבל
 כך כל יהיה שזה חושבת לא ״אני לו, אמרה

 היא לא,״ או נשואה שאני לו ״לספר פשוט.״
 ישראל בבעלה, בהיזכרה עצמה, את שאלה

לה עם בניכר השוהה פוליאקוב, (״פולי״)
החיוור. הגשש קת

 לה ללחוש כדי צווארה אל גחן כשהוא אבל
להיד מוכרחה שהאמת הרגישה היא משהו,

 השחורות היהודי בעיני בה הביט הוא חות.
 מוכרהה,״ ״את מסתחרר. החל וראשה שלו,
 מוכרחה ״את עמום, בקול לה לחש הוא

 המקסימה השמלה את קנית איפה לי לגלות
 מכאן.״ תזוזי לא זה לפני לובשת. שאת

 לפני חייו: על קצת לה סיפר הוא אחר־כך
 ״אשד, אשה, לעצמו נשא הוא ימים עשרה

 בעולם.״ נפלאה הכי האשה מקסימה,
 ״היא לרינה, סיפר הוא מבינה,״ ״את

 יכולתי ולא להריון השלישי בחודש כבר
 להביא לה הבטחתי אבל איתי, אותה לקחת

דברים,״ המון לה
ל לנסוע החליטו שהשניים היה הסוף

 קונה שבר, לחנות לעיר־ד,עתיקה, מחרת
 שמלות־הערב את הדיזנגופית העילית כל

הרקומות. הערביות
 היתר, התבהרו, ביניהם שהיחסים עכשיו,

 לה סיפר הוא ונעימה. שלווה נסיעה להם
וב בעלה, על לו סיפרה היא אשתו, על

הר הם הערבית, לחנות הגיעו כשהם סוף,
הצליחה. שהנסיעה גישו

 דרשו בחנות הצליחה. לא הנסיעה אבל
 שמלת־ערב בשביל דולאר ושלושה עשרים
 הציעה גנור רינה לאלוש. קלוד של לאשתו

 יצאה היא סירבו, כשהם דולאר. שרים ע
 לה יקראו שהסוחרים בתקווה החנות, מן

 לאלוש וקלוד לה, קראו לא הם אבל לשוב.
שמלה. בלי לצרפת חזר

 לבין )22( שוארץ היידי בין ראהבה
 חסרת־ אהבה היתה וק יחילצ׳ משה
 דורה של נכדתה היפה, הדוגמנית תקווה.

, ץ ר א ו המפורסם הפנסיון את שייסדה ש

נ״מיליונר״. מוגדר הוא הסיפורים, כל
 נמסר מווינה, שהגיעו אחרונות בידיעות

 שהיא נראה לו. להינשא עומדת היידי כ■
נשוי. ישראלי פני על רווק אוסטרי העדיפה

ורינה דאלוש
מעמי לתשובה לחכות שהמשיכה בת־שיחו,

 ניסה הוא ואופן,״ פנים ״בשום יותר. קה
ה להיות." יכול ״לא רצונה, את להשביע

 והוא לחלוטין נעלמה גנור רינה של שמלה
״£1x16״ בכעס: הפליט .^
ב הנכונה ההגדרה שזו חושבת אני ״כן,

 האשה, התלהבה הזה,״ החמור למצב יותר
 את להביע היה יכול לא שאיש חושבת ״אני

 שפירא, דויד בא ואילולא טוב.״ יותר זה
 13 לאלוש של סרטו של הישראלי המפיץ

 היתד, מתי ועד אנה עד יודע מי בצרפת, יום
הזאת. האינטלקטואלית השיחה נמשכת

 לו: ואמרה ניגשה אלמגור גילה גם
 יצירת־ היה לחיות כדי לחיות שלך ״הסרט
 ״גבירתי, בלחש: אותה שאל הוא מופת.״

 היא בסוד?״ משהו לך לגלות לי תרשי האם
 ״אני לה: ולחש אוזנה אל גחן והוא הרשתה

ה כל בין וסוף־סוף, יפו־,פיה." שאת הושב
ה כל שחיפש זאת את גילה הוא המונים

ללכת. לה נתן לא הוא גנור. רינה את ערב.
 אמר הוא הערב,״ כל אותך מחפש ״אני

 כל אחריך עקבתי אני אותי. תעזבי ״אל לה,
 שלא וחשבתי לי, נעלמת פעם כל את הערב,
שוב.״ אותך אפגוש
שלך,״ הסרטים את אוהבת כך כל ״אני

 ינוד,א רב־סרן
בריגוד חשוד

 אחר־הצה־ בשעות האחרון, שישי ביום
ל, המשטרה סמל הבחין רים, בו ט בו ש א
 תל־אביב, עיריית בבניין משמרתו על ניצב

ה לתוך להתגנב המנסה חשודה בדמות
 למופת. עירנות גילה אבוטבול סמל בניין.

יח לא עירוני פקיד שאף מייד הבין הוא
מ ריק כשהבית כזו, בשעה לעבודה זור

האיש. את לעצור מיהר הוא אנשים.
ממעצ ביותר שבע־רצון היה לא העצור

 בפני הציגה תעודה, מכיסו שלף הוא רו.
מילו קצין תעודת זו היתה המשטרה. סמל
ה רב־סרן שם על ״ל צד, של אים ש  מ

ה את שיכנעה לא התעודה אבל ינוקא.
 אמר, תעודד״״ לו יש אחד כל ״היום סמל.

 קצין של תעודה זייף בחיפה אחד ״הנה,
 מרגל?״ אתה אולי משטרה.
 בעל וכיום צנחנים קצין לשעבר ינוקא,
ש החשד מן התרגז בתל־אביב, דיסקוטק

מ להתעלם החליט הוא הסמל. בו הטיל
ל לצעוד החל עצור, שהוא הסמל הודעת

ב אחריו רץ המשטרה סמל היציאה. עבר
 מתנגד אתה ממעצר! מתחמק ״אתה צעקות:
 נמלט!״ עבריין אתה לשוטר!

 בו גער המוח!״ את לי לבלבל ״תפסיק
 אדום. באור הכביש את חצה הוא ינוקא.

ינו צעק בעקבותיו, לרדוף הסמל כשניסה
 לעבור אסור לשוטר ״עצור! לעברו: קא

ה־ על תקוע נשאר השוטר אדום!״ באור

הכל אינו המיו
 כרמון״ ״להקת של האדממיקטרטיבי המנהל שהיה מי ),34( שיבא גדליה

 בחייו לו היו הנשי. המין של גדול חסיד מעולם היה לא שלה, הזוהר בתקופת
בהם. מעורבת היתה לא אשה אף אבל רומנים, המון

 אחת בחברה מסויימת תקופה שם חי הוא לארצות־הברית שיבא שירד אחרי
 את ניטה הוא אחר. מישהו עם לגור עבר ממנו, התגרש ידוע, כוריאוגרף עם

 שעבר סיפרו אחי־יד ליופי, מכון פתח תחילה עסקים: מיני בבל גם מזלו
קברנות. לעיסקי
 בת גדליה הריר אחד יום הכסף. עושה המין עושה שלא שמה נראה אבל

 במטוסים, ביאכטות, נרקמו המשותפים יחסיהם כסף. המון לח חיה עשירים.
אקסקלוסיביים. ובחופי״ים בעיירות״סקי

 את אפילו להפתיע הצליח הוא החיים. אל גדליה של יחסו כל השתנה לפתע
 ניו־ עשירים בת אותה את לאשה נשא הוא השבוע ביותר. הקרובים ידידיו

יורקית.

היידי וידידה משה
ה התל־אביב׳ הבשר ויבואן בזיכרון־יעקב,

 1 רק היה שנים. נמה זו את זה אהבו צעיר,
 נשוי היה משה אהבתם: בדרן אחד מינשול

 לא זו עובדו^ אבל שמונה. בן לילד ואב
 לרקוד נשוי, כזוג לחיות לשניהם הפריעה

משוגעים. ח־ים ולעשות בדיסקוטקים שייק
מ בנפרך משה חי שנים ארבע מזה כי

 נטלה אשתו בארץ. שהכיר צרפתיה אשתו,
 פעמיים לפאריס. חזרה המשותף, ילדם את

 והילד אשתו את לבקר משה נוסע בשנה
הייזי. בשביל נשאר הזמן שאר בפאריס.

 תל- בבוטיק כזבנית שעבדה היידי, אבל
 בלי עד כך להמשיך מוכנה היתה לא אביבי,

ה מאשתו צרות לה היו שלא אפילו די,
אק מעט עוד מעט, ״עוד משה. של חוקית

 והיידי מבטיח. משה היה הגט,״ את בל
תקוות. על לחיות המשיכה

 לא לאשתו משה בין הרשמיים הגירושין
 על לוותר מוכן היה לא משה באופק. נראו
ב אשתו דרשה אותו מרכושו, חלק אותו

לגט. להסכמתה תמורה
ה לבין היידי בין מתלבט הוא בעוד

ל מספר שבועות לפני היידי יצאה רכוש,
 את גם כלל טיולה באירופה. קצר טיול
 התחיל הואלס ובקצב הואלסיס. עיר ו־נה,
ב שכמו אוסטרי, בן־עשיריס אחריה לחזר

 הגיעה בערב אבל הסתלק. וינוקא מדרכה
 שבאו חוקרי־משטרה, מלאה ניידת לביתו

 בבית־העירייה ינוקא חיפש מה להתעניין
מוזרות. כל־כך בשעות

 צו־ הוציאה שהעירייה אחרי כי הסתבר
 מהראשון החל שלו, הדיסקוטק נגד סגירה

 על הכריז בר. מודעה ינוקא הדפיס לינואר,
הצ רבים מאמצים לאחר ינוקא. פססיבאל

 ומשנו־ תל־אביב עיריית על להשפיע לחנו
ב נאמר המועדון, את לסגור רת־ישראל

 המיבצע, הצלחת ולאור לכן אי מודעה,
 ימים עשרה במשך המאורע את לחוג הוחלט

ינו הוסיף המודעות אחת על לסגירה. עד
 הנחה העירייה לפקחי נוספת: פיסקה קא

 בבית־ה־ לתלות רצה זו מודעה מיוחדת.
בריגול. כחשוד שנעצר עד עירייה,

הת ההסבר, את קיבלו המשטרה חוקרי
הד ינוקא אבל המיוחדת. ההטרדה על נצלו
 הכניסה כי נאמר, בה נוספת מודעה פיס

בהח אסורה אבוטבול בשם משטרה לסמל
הנחה. בלי או הנחה עם למועדונו, לט

 להדפיס, ינוקא שמתכונן הבא הכרוז
 אם נמיר. מרדכי העיר, לראש מכתן

 כרוז, באותו ייאמר שלי, חבר תהיה לא
העירייה, את לך אסגור אני

סבירה לידה
ק הזמר־חקיין־בדרן י ד ר צ י ב  המתין ס

 אותה ריימונד, אשתו ביד. סטופר עם
 בימים היתה חודשים, עשרה לפני נשא

 מעוניין היה הוא הריונה. של האחרונים
 היה צדוק כי האפשר. ככל מהר תלד שהיא
 בארצות־ הופעות לסיבוב חוזה על חתום

 הקרוב. ינואר חודש מראשית החל הברית,
 והוולד אשתו את עימו לקחת התכוון הוא

העולם. לאור שתביא
עתה שזה תינוק לקחת שאי־אפשר מאחר

סביר וריימונד אילן

 אבל ללידה. בקוצר־רוח צדוק ציפה נולד,
 חודשי תשעה שחלפו למרות מעשה־שסן:

 שהוא סימנים כל העובר גילה לא ■הדיון,
 הוא שהנה היה נדמה לצדוק לצאת. מתכוון

 ומבטיח. שמן חוזה־הופמות להפסיד עומד
 קיסרית בלידה טוב. הכל — סוב סוף אבל
ימים. עשרה של באיחור בן, אשתו לו ילדה

 הוא .12ה־ בשעה ממט נולד התינוק
 בסקס אבינו, אברהם של בבריתו יוכנס
 ימים וכמה ,בבית־ו־,מהנדס שייערך המוני

 ואל אביו אל סביר אילן יצטרף אדזר־כן
לאמריקה. הגדול במסע אמו
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