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נחל נרכוש
 איך הפעם, לכם להראות רק רוצה אני

 הכל, לא עוד הם והכבוד והפירסום שהכסף
מת אני בחיים. אמיתיים ערכים עוד ויש

 ליפי, מייק ד״ר ליפי. מייל! לד״ר כוונת
 בעל מנתח־אוזן הוא יודעים, שכולכם כפי
דו לא־נורמלי, וחתיך ואמריקאי, עולמי, שם
 ו־ מקווין, למטיב מים טיפות שתי כמו מה

 איזה עושה הוא — ועשיר וחכם, אלמן,
 הכל מולדתו, בארץ לשנה דולר אלף 400
 ומחזיר אוזניים לאנשים מנתח שהוא מזה
 הוא הכל, אחרי ונדיב. — שמיעתם את להם
 ה־ מן הרחוקה בישראל כאן לנו לנדב בא

 בחינם ניתוחי־אוזן שורת ולבצע שלו יידע
יהודי. אפילו והוא יעוד, ועוד, —

כרי מעלות מלא הזה הגבר בקיצור,
מון.

 עזרו לא האלו המעלות כל לשוזא. והכל
 למה ותשאלו אקרשטיין. צכי אצל לו

 אקרשטיין? על רושם לעשות ליפי ירצה
אבל רצה, כל־כך לא שהוא היא האמת אז

בנים שמגדל מי כלב
 שהוא שמוכיח מה אדם. מכל החכם אמר זאב, לאדם אדם

לאביהם. להיות יכולים שבנים מה ידע לא עוד
א, ב א  בישראל. גדולה ראש-עיר סגן הוא זה, במיקרה ה

 לא רחמנא-ליצלן• התאלמן, דנן והאבא אפילו. מאוד גדולה
 לצאת החליט הוא שעכשיו רק כבר. שנה לפני מזמן. עכשיו.

 מצא ז להתאבל הבנאדם כבר יכול זמן כמה מהתאלמנותו.
 באיזה ממנו, צעירה קצת חיננית, מיועדת האבא איפוא לו
 להסתפק לדעת צריך בחיים פגם, לא זה באמת אבל שנה, 20

שיש. במה
טובה• בשעה לנשוי, להפוך כן אם עמד האלמן

הנשו בניו, שלושת לפתע התערבו מעשה-שטן, שכאן, אלא
 שאביהם לכך התנגדו שהם לא הידוע. האבא של כבר, אים
 השנים כל חי בה הישנה לדירה טרייה אשה להכניס רוצה

 יותר להם שהפריע מה להם. הפריע לא דווקא זה אמם. עם
 שלאבא דהיינו, ידע. לא הרחב שהציבור מה ידעו שהם זה
זה מידע בנכסי״דלא-גיידי. מבוטל לא רכוש בעזרת־השם, יש,

 לשונות היו בציבור, מתפרסם היה אם כי בעצם, סודי די הוא
 נקי־כפיים, לעסקן יש מהיכן לתמוה מייד מתחילים רעים
קפיטל. חרבה כל״כך סגן, של משכורת על בסך*הכל שחי

 לא שאם לאביהם־מולידם, ואמרו היקרים הבנים הלכו
 גם חם :חתונה תהיה לא לשמם, הדלא־ניידי כל את יעביר

הר פרשת את ברבים יפרסמו וגם המיועדת, על לחץ יפעילו
 כלומר ומכאן, מכאן קירח האב את להשאיר העשוי דבר כוש,

הציבורי. ממעמדו וגם מאשתו גם
ש לבני-טיפוחיו והסביר ״געוואלד״, האומלל האב זעק

 לא רכוש בלי אבל עליו, לוותר מוכן הוא הרכוש, לעזאזל
להת חאשח הסכימה חושבים חם מה בשביל חתונה. תהיח

בעצם! איתו, חתן
 מסתמנת עכשיו אז בקלות. הבנים הבינו דווקא זח את או,
לשלו שלושה — חלקים לארבעה הרכוש יחולק לפיה פשרה,

כלום. ולאבא לאשה, אחד הבנים, שת
!לא משחו, כן גם זה חאשה כלום. לגמרי לא אומרת, זאת

לשעבר. על
 כן, — מבינים אתם והדוקטור, נילי אז
הק התהדקות שעם כמובן אז בדיוק. זהו

הבי מייק את נילי הביאה ביניהם, שרים
 הכיר אבא אז אותו. תכיר שהמשפחה תה,

 לא ההיכרות. על שמח לא ובכלל אותו,
הדוקטור של הטובות המעלות כל הועילו

לדירה ישר

 אקר־ צבי כי לו. היתר, א11 ברירה הרבה
ביו הגדול בית־החרושת בעל הוא שטיין

 את שריצף האיש הוא בארץ; למרצפות תר
ש מה אבל בתל־אביב. מלכי־ישראל כיכר

 של ׳הבת זאת מהכיכר, חשוב יותר אפילו
כש ישראל בת אקרשטיין, נילי צבי,
 תעודת־בגרות עם תמימה, ברה, שקטה, רה,
אל דיילת אפילו המעלות. כל בקיצור, —

האף. את עיקם האבא —
ש נילי, לו. עזר לא שזה כמובן אבל
 לארצות־הברית המיועד טיולה את ביטלה
 בואו עם ליפי ד״ר את כאן הכירה כאשר
 השבוע, בסוף אותו לערוך מתכוננת לארץ,
 בחברתה — לאמריקה יחזור הדיר כאשר

או להפוך הוא המוצהר כשהרעיון כמובן,
ליפי. לגברת תה

יוד כבר גאון יהורם של המעריצות
הטלפו בספר שמופיע גאון שר,יד,ורם עות,
 ה־ אלא גאון, יהורם לא בכלל זה נים

 בעצמו גאון יהורם של המיספר שלו. אמא
סודי. הוא

 במקום באמא, שמסתפקות כאלו יש אז
 יש לאמא. טירדה מעט לא שגורם מה בבן.
 לשמוע לשבוע אחת לפחות שמצלצלות כאלו

שמבק כאלו ויש המפורסם. הבן שלום מד,
ש אחת גם ויש הבן. של המספר את שות

 היא למשל, השבוע, כרטיסים. תמיד מבקשת
 של האמא אז חמש. בשורה כרטיס ביקשה
 לה לתת יכולה לא שהיא לר, אמרה יהורם

 כי חמש, בשורה לא וביחוד בכלל, כרטיסים
 ההיא אז יותר. רחוק יושבת בעצמה היא

 היא כי חוכמה, לא שזה וצעקה התרגזה
 והיא, הזמן. כל יהורם את רואה אמא בתור

 ולכן אחת פעם רק האלמונית המצלצלת
חמש. שורה לה ע מג

 שהצליחו יותר יוזמה בעלות גם יש אבל
 עצמו. יהורם של הסודי המספר את לגלות

 אליליו־,מיליונים של חייו את ממררות והן
 עלתה מאלו אחת ליל. וביחוד וליל, יומם
 לשיר שיסכים עד לרדת הסכימה ולא עליו

 ״אני בטלפון: שאג כשיד,ורם רק שיר. לה
 אז רק שלך!״ ,בלוויין־ רק לשיר מוכן
שאומרים. כמו באיבו הרומן, נקטע

יהורם. את להשיג אי־אפשר בכלל והשבוע
 פשוט הוא בטלפון. לא ולא בטלפון לא
 והסיבה הדלת. את פותח ולא עונה לא

 גליה ללוד הגיעה שעבר שבשבוע היא,
 ומי וילדיה. בעלה בלי לבדה, קין, ר א

 ל־ כבוד אחר אותה והוביל פניה את קיבל
ה־ יהורם. נכון. שלו? הירוק־כהה מוסטאנג

ה יהורם, של לדירתו ישר דהר מוסטאנג
 שבוע זה שם. ונעלמו פנימה עלו שניים
 קופץ שיהורם מלבד משם, יוצאים לא שהם

אמו. את לבקר לפעמים
 הס ושם גרים, הם שם אוכלים, הם שם

סליחה. אופ, —
 אח או יהורם, את לראות שרוצה מי אז
 שיהורם עד למטה בסבלנות ימתין גליה,
 מלבד כי קזבלן. על לחזרות ללונדון ייצא
בעולם. דבר שום החוצה אותו יוציא לא זה,

מקץ
ארבעה
שים חוד

 קבלן הוא לופוביץ צכי היום בשעות
 הלילה ובשעות מצליח, קבלן בן מצליח

 מעלה עוד גם לו יש •33 בן עליז פלייבוי
 קישון, לאפרים נשואה שאחותו זה —
של הדוד אוטומאטית אותו שעושה מה

 רוז־ ולאדון לגברת נולדה שעבר בשבוע
בנחל-טוב. בת, ווד

מכי שאינם לאלו רוזווד, והאדון הגברת
גור ובעלה רץ שווא שמעונה הם רים,
 להם מגיע שנולדה הבת על רהווד. מן
 בזת אחד פשדט שאין ענקי, כזה טוב מזל

בסטוק.
 נראית) שהיא למרות שנולדה, הבת כי
 מיוחדת בת היא בת, סתם כמו חוץ כלפי
מאוד. ויקרה מאוד

 משפחת את אסון היכה משנה פחות לפני
 יפהפייה שהיתר, הקטנה, בתם כאשר רוזווד,

וה נשברה, שמעונה נפטרה. רגילה, לא
 מייד להיכנס בתוקף לה יעץ שלה רופא
להריון. שנית

התינו וזוהי אותה, לשכנע הצליח הוא
■עתה. שנולדה קת

ושמעונה נורמןאצבע. לה נחזיק בואו אז

עומר.
 עם לצאת צבי התחיל שנים ארבע לפני
 אז שהיתה נאווה, עלמה סטטסון, שרץ

 השנים ארבע במשך אל־על. ודיילת 18 בת
כל השמיים. מן זוג ושרון צבי היו האלו

הע הרווק נשבר שלבסוף השמיים, מן בן
 עם איתכם, מה בו להתחתן. והחליט ליז

כמובן. שרון
 מסיבת־רווקיס ערך הוא ערב־הנישואין

 ול־ זה. וכל אופיר שייקה עם עולמית,
 לופו־ אבא בדירת שנערכה מסיבת־החתונה,

 ויפים וכמה כמה הגיעו בנודר,״אביבים, ביץ
 רק מה, יודע מי מוגזם, משהו לא חשובים,

 הזוג יצא החתונה אחרי בודדות. מאות כמה
 הלאה. וכן הלאה וכן לירח־דבש, המאוהב

הטריים. הזוגות כל כמו
 השבוע חודשים■ ארבעה לפני היה זה כל

 להתגרש. הולכים שהם ושרון צבי החליטו
מת אינם שהם למסקנה הגיעו פשוט הם

לזה. זו או לזו, זה אימים




