
 לאוזני שהגיעה הפנטסטית השמועה
ה ה״לידו״ חשפנית פנטסטית: היתה
למש לתל־אביב, מפאריס במיוחד גיעה

 קשת, סיכבי — רפאל יצחק פט
 פנים־אל-פנים. רפאל עם להיפגש כדי

 יפהפייה :אחת סתם לא חשפנית. ואיזו
ועש מטר שני נורמלית. לא בלונדינית

 — בקיצור נהדרת. צרפתיה גובה. רה
תשאלי. אל

 בהולה יצאתי רק שאלתי, לא טוב,
חיי. של הגדול הסקופ את לצוד

קצת הצטמק חיי של הגדול הסקופ

מטר השני :למציאות השמועות בין
 ה־ שמונים. מטר רק היו גובה ועשרה

 וזה גרמניה. בסך־הכל היתה צרפתיה
 היה לתל-אביב במיוחד הגיעה שהיא
 בשם ישראלי ח״כ בגלל לא אבל נכון,

צרפתי. מיליארדר בגלל אלא רפאל,
ש זה כנכון שנתגלה היחידי הדבר

ש וכמובן, ויפהפייה. בלונדינית היא
ב״לידו״. אמיתית חשפנית היא

 והיא מרטיו. ברברה הוא שמה אז
 לא שנים. ארבע זה ב״לידו" מחשפנת

ב״בלו״בל״ אפילו אלא מחשפנת, סתם

 שאינני בורותי על הודיתי המפורסם.
 לא ״מה, ח״בלו־בל״. זה מה יודעת

 היא !״ ה,בלו-בל׳ על בארץ פה שמעתם
 לה להבטיח מיהרתי בתימהון. שאלת
 ששמעו רק שלא ישראלים כמה שישנם

 אותו, ראו אפילו אלא ה״בלו-בל״, על
 שאני רק הפעמונים, שאר כל את וגם

ביניהם. לא הקטנה
״מפור ברברה, הסבירה ״ה,בלו־בל׳,״

 ב- ריקוד זה ,אייפל׳. ממגדל יותר סם
 על-ידי המבוצע העשרים שנות סימון

 והמובחרות במיוחד, גבוהות רקדניות
 של והכוכבת בעירום. מופיעות ביניהן

בגאווה. סיימה אני,״ זו ה,בלו-בל׳,
 לה היה לא וליהודים לישראלים

ש אביה, דרך לא אפילו קשר, מעולם
הש העולם במלחמת גרמני חייל היה

 בתו. מבהירה פשוט, חייל סתם נייה•
ידי של כבת־לווייתו הגיעה היא אלינו

 צרפתי, מיליארדר מראלי, מריו דה,
 דיין, יעל של בעלה של ידידו שהוא

 הוא מריו שיאין. דוב אלוף־מישנה
 שהוא למרות למדינת־ישראל, גדול תורם

לע מה אותנו, אוהב פשוט הוא גוי.
שותן

 : זה מריו לתרום, אוהב הוא בכלל,
 תרם כאשר בעולם התפרסם הוא בשעתו
ה לשלושת בדרום־צרפת בתים שלושה

 הראשונים האמריקאים אסטרונאוטים
בחלל. ששהו
כז שיושב — דוב שלח עכשיו אז

 כנספח משמש הוא שם בפאריס, כור
להת מריו את — בשגרירות שלנו צבאי
 ברברה גם הגיעה וככה בארץ. ארח

לכאן.
בר לדבר, ממעטת היא עצמה על
 שיגרתיים, כל-כן שלה החיים זו. ברה
 עד לילה כל עובדת לה. תשמעו אם

 חזרות בשבוע פעמיים וחצי, שתיים
 פרנק 2000 משתכרת הצהריים. אחרי

הלקו עם קשר שום לה אין לחודש.
לגברים. זמן לה אין ובכלל חות,

 זח בשביל אבל ויפה. טוב הכל
 ן שלי העולמי הסקופ איפה ז רצתי

:שוב מזלי את ניסיתי
באמת!״ מכירה, אינך רפאל ״ואת
 לא שאני בטוחה אני !זה מי ״לא.
 מכיר הוא אולי אבל אותו. מכירה

״אותי !
הדולאר. אלף >4 שאלת אה.

 הרווקות
שואות  הנ

״אל־על־ של
 לפיו הזה, הסידור את הבנתי לא פעם אף
משו בדירות מסויימות אל־על דיילות חיות
 לי ידוע אומרת, זאת גברים. עם תפות

 יחד חיים ורווקה שחזק לפעמים שקורה
 אל־על שדיילות לי וידוע דירה. באותה

 זאת בכל אבל מודרניות. נורא בנות הן
מעניינת. כתופעה בעיני הדבר תמיד נראה

 מעניינת. באמת שהתופעה גיליתי השבוע
 שגיליתי מה שחשבתי. ממה יותר אפילו

 רווקות. לא בכלל האמורות שהדיילות זה
יחד. חיות הן שאיתם הגברים לא וגם

 רק וכשרים. נשואים זוגות פשוט אלו
 קופצות הן להינשא, אסור שלדיילות בגלל

 אזרחיים, בנישואין שם נישאות לקפריסין,
 שלהן הזהות כשבתעודת לארץ וחוזרות

 גם להן יש ככה רווקות. שהן עדיין כתוב
כדיילת. ג׳וב וגם בעל

 דיילת היא למסורת המצטרפת האחרונה
 יפטרו שלא כדי לכם, אגיד לא שמה שאת

 ל־ בקפריסין להינשא עומדת היא אותה.
 של לשעבר ידידה ציגלה, מוטלה
 בשבוע לכם סיפרתי שעליו נוני, גאולה

שע השבוע אירועי בעיקבות ואכן, שעבר.
 ה־ מענף ועבר סופית, מוטלה החליט בר

התעופה. לענף זימרה
ציפורי. עופי עופי

 ״בשביל אריק: התעניין הבריטי, השגריר עם
 לנשוך לי גם מרשה היית לירות, 750 עוד
נרשמה. לא מירר, של תשובתה ברגלי״ לך

 נתקיימה, שלא פגישה אותה עם ומה
העסק? כל התחיל שבגללה

עז הנשוכה שמידה שאחרי מסתבר אז
 הגבר קם רגעו, והרוחות הפאב, את בה

 ואמר פרדריקה, עם וקישקש שישב האלמוני
יותר, לחכות לו כדאי שלא חושב שהוא

 - אנון־ מיוה
1:1 אווסוס גיוס

 כבר פגישה קבע הוא שאיתר, העיתונאית
בטח. תבוא לא

 ״רד־ שאלה עיתונאית?״ איזה ״עיתונאית?
ליבה. את ממלא עמוק כשחשש ריקה,

 שרצתה עיתונאית עם פגישה פה ״קבעתי
האיש. לה השיב אותי,״ לראיין
 בכבודו גייטאנו רייטו כמובן זה היה

 ולא מירה, ליד הזמן כל שישב ובעצמו,
הוא. שזה ידעה לא שהיא כמו היא, שזו ידע

 של הידועה הטוראית אברך, מידה1 הגט דר הנה - בדמו הדו
ת, ידיעות  אישים בכיסוי המתמחה אחרונו

 חזקה היא כי לאחרונה הוכיחה בחדשות,
 גם אלא אח״מים עם בהתמודדות רק לא
 בינה בעימות מאוד. חשובים כלבים עם

 יצאה ואימתני, ענק דוברמן כלב גיוס, לבין
.1: 1 בתוצאה מירר,

איש, עם מפגישה דווקא התחיל הכל
 פגישה טלפונית קבעה מירר, כלב. עם לא
בישר נויפאני מנהל גייטאנו, רייטו עם
 הכירו שלא השנים, לראיינו. כדי אל,

פרדריקה. של בפאב להיפגש קבעו אישית,
 לקשקש והתיישבה לפגישה הגיעה מירד,

 וקישקשה שישבה פרדריקה, עם קצת
 קישקשו השלושה גבר. איזה עם מצידה

 נמאס שלמירה עד הא, ועל דא על יחד
להסתלק. כדי קמה והיא סתם, לחכות
 ליד הסערה. התחוללה קמה, שהיא כמו

 ולעס גיוס, הנוראי, כלבה ישב פרדריקה
 נדמה היה מה משום פיל. של עצם איזה

 לארוחת להתנכל עומדת שמירה לגיוס
במלת רגלה את תפס והוא שלו, הצהרים
עותיו.

 ואני לצרוח, והתחילה נבהלה מירר,
צור הייתם אתם שגם לכם להבטיח רוצה
 גיוס את לראות צריך דומה. במצב חים
 בני של כלבם כזה. דבר שיש להאמין כדי

לעומתו. גור היה בסקרביל
 לאחר זמני. היה גיוס של נצחונו אבל

 לה שאישר רופא, אצל ביקרה שמירה
 דבר שום אין ולה כלבת אין שלגיוס

 חברת־ נגד פיצויים תביעת הגישה היא
לירות. 750ב־ וזכתה הפאב, של הביטוח
 שפיגלמן, אריק הביטוח חברת נציג

 כג׳נטלמן. אפילו אלא — שילם רק לא
 מירד״ עם המקרה אחרי נפגש הוא כאשר
אורסוס גיוסצוהרים לסעודת בפאב הופיעה שהיא בעת

 היו על לאחרונה לכם שסיפרתי זוכרים
, ן מ ר י הזמר של בנפרד אשתו כ נ  כ
, ן מ ד  גט מלבד — בחיים לה יש שהכל ל
? מבעלה

 הגט. את גם בשבילה קיבלתי השבוע אז
אני? איך

 ששלח מניו־יורק מכתב בצורת הגיע הגט
הזמר: כותב בני. לי

 את האחרון הזה בהעולם לקרוא נדהמתי
 — ברמן בני בכותרת: שהוכתרה הכתבה
הגט. את רוצים

 כביסתי את לכבס מעוניין ואינני היות
 לפני אחת: עובדה רק אגלה בפומבי,

ברב לגט בקשה ואני, הלן הגשנו, כשנה
 שלא אשתי זאת והיתד, — בתל־אביב נות

 למרוח זה, אחרי גם שנקבע. במועד הופיעה
 לדון תוקף בכל סירבה היא נסיונותי,

בנושא.
לח אשמח כי בפומבי בזאת מודיע אני

 ואותי אותה שישחרר מיסמך כל על תום
 זה מכתב לראות יכולה והיא חוקית,

 לגט. מצידי — נוספת — מלאה כהסכמה
מוכן. — אני

 אני באושר. חיה היא כי לקרוא שמחתי
 — ולכולנו לב מכל טוב כל לה מאחל
האפשרי. בהקדם הפרשה סיום

שואין כבר שגרמה וכאחת שין לני  וגירו
 מה על לחזור רק יכולה אני רבים, כה

תמיד: שאמרתי
שין אין יותר יפים תמיד יפים, גירו שו  מני

יפים. ן ד!לך מ ר כ
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