
רוזה אותך, אוהבים כולם
 כת־אדם, מיכל התגרשה אלה בימים

 מבעלה תזה, אותך אוהב אני כוכבת
דו המק התקדמותה את וממשיכה — דו
 אני — מהירה זה מה המהירה. צועית

 טיפסו בארץ שחקניות הרבה אם מסופקת
כזה. בקצב ההצלחה במעלות

שחק עוד סתם מיכל היתה בהתחלה,
 היתר, דייא בחיפה. העירוני בתיאטרון נית
 סטודנט אז שהיה לדודו, נשואה כבר

 שכתוב, כמו אחד, יום ואז, בטכניון.
ש _ מסרים מתאים אדם אותה גילה
כישרונותיה. על ראשון במבט עמד

בציד תפקיד קיבלה היא התוצאה:
המכשפות.
 נשוי, גבר — שלה המגלה העוקץ:

 כך אחר רק הפך — לפעמים שקורה כפי
לרומן. האמנותי הגילוי את

 והרומן הראשון הגילוי היה זה טוב,
 עברה כשמיכל היה השני השלב הראשון.
 בבשפל, ראשי תפקיד קיבלה לקאמרי,

 הפעם גם חדש. רומן פיתחה לשם ומפה
 מושך היה הפעם שגם נשוי, גבר עם

בתיאטרון. ידוע כחוטים
 לאחר — הרומן התפתח הפעם וגם

החדש. לתפקיד הכניסה
 על ואריאציה אירעה הבא, בסיבוב

על־ידי מיכל התגלתה הפעם, :הנושא
וה המפיק זה היה שינוי. לשם רווק,
תם- את לה שנתן מזרחי, משה במאי

 למטוס לעלות בתור שחיכו המסעים
 האמי- לא במינכן בנמל־התעופה על אל
 כל קורה לא זה עיניהם. למראה נו

יום.
 קפדנית בדיקה נערכה הנוסעים לכל
 אשה הרגיזה זו בדיקה במיזוודות. מאוד

 שמחתה ורחבת־ממדים, אדומת־שיער
הפ ולבסוף החוצפה, על בקולי־קולות

ביו משכנעת בצורה מחאתה את גינה
ונש בגדיה, את !הורידה צ׳יק־צ׳אק תר.

 היוולדה. כביום עירומה עומדת ארה
״תחפשו ״עכשיו צעקה. !

כ עירומה היתה לא היא סליחה,
 אשה. נולדה לא היא כי היוולדה, ביום

 (אני מיודעתנו אלא היתה לא האשה
 )1738 הזה העולם אשה, וחצי גבר חצי

 בע־ ויקטור לשעבר ויקטוריה,
דוו היתה היא היוולדה וביום הקר,

 אלא שלם. אבל קטן, גבר. מאוד קא
באש שלא — החליט ויקטור, שכשגדל

 וכך, אשה. להיות רוצה שהוא — מתו
 ימת־ אשה, כמו מתלבש היה ,17 מגיל
 כמו דברים עוד ועושה אשה, כמו אפר

אשה.
 שנים, ארבע לפני התחילה הטרגדיה

 וייבר, בהאנס התאהב כשויקטור
ה בברלין באוניברסיטה 38 בן מרצה

 כמו שנראה ויקטור, ולהיפך. מערבית,
 בן אז היה/היתה דבר, לכל ויקטוריה

 אותו/ לשאת וייבר של והצעתו ,43
 ביותר הגדול הדבר היתה לאשה אותה

לו. שאירע
 ויקטור היה חייב להינשא, כדי אולם
 כאשה, שלו בתעודת־הזהות גם להופיע

 את לשנות וכדי ובמיטה. ברחוב רק לא
 ניתוח לעבור עליו היה בתעודה, המין

שינוי-מין.
 לאחר ויקטור כבר היה עת, באותה

כש וסערות. הרפתקאות מלאי חיים
 גיל עד הוריו, גידלוהו ברומניה, נולד

 המעשה בבת. שחפצו מאחר כילדה, ,12
 עליו ■חותמו השאיר הזה האינטיליגנטי

ש אחרי לארץ, עלה כאשר חייו. לכל
 במחנות״רי- העולם מלחמת את בילה
 כאשה. ולחשוב להתנהג המשיך כוז,
 אהוב עם יצא בארים, כמארח עבד הוא

 כסף, וללא אהוב ללא שם נשאר לצרפת,
 די בהצלחה בחשפנות, למחייתו עבד

 בו היום על חלם רק הזמן וכל גדולה,
 ל־ יהפוך שינוי־המין, ניתוח את יבצע
. אשה ת י ת י מ א

 כסף, מספיק לאסוף הצליח לבסוף
הראשון את שם וביצע לגרמניה, נסע

 אותך אוהב אני בסירטו הכוכבת קיד
רווה.

 התפתח — התפקיד אחרי פעם, ושום
הרומן.

ש מזרחי הודיע גירושיה, עם עכשיו,
 בסיר- גם הראשי תפקיד את תקבל מיכל

הבא. טו

כת־־אדם

מזרחי
 היום היא שהגברת בעובדה בהתחשב

 להסכים מוכרחים אתם צעירה, די עוד
רחוק. עוד תגיע שהיא איתי

זהות של שאלה
 אז זה היה הדרושים. הניתוחים בשורת
וייבר. את כשפגש

 נאלץ בדרכונים, סיבוכים בעקבות
 ההמלצות למרות כאן, לישראל. לחזור
 ה־ כולל בארץ, הרופאים סירבו שבידו,

השל את לו לאשר פלה, ברוך ד״ר
 שאני לי אמר פדה ״ד״ר הניתוח. מת

 גבר חצי היום, שאני כמו להישאר יכול
ויקטור. אז קונן אשה,״ וחצי

 עת באוויר תקוע ויקטור נשאר שוב
ה להשלמת כסף אוסף כשהוא ארוכה,

 לבסוף, פרטיים. רופאים אצל ניתוח
 אל לחזור הון־עתק, שוב לאסוף הצליח
 ולהמשיך בסבלנות, לו שחיכה אהובו

המסובכת. הניתוחים בסידרת

 בתור הנוכחים לראות שיכלו וכפי
הוש — במינכן בשדה-התעופה למטוס,

 ערומה בהצלחה. הסידרה כנראה למה
 ויקטוריה נראתה ראש, ועד רגל מכף

 ושס״ה רמ״ח בכל — למהדרין נשיית
שלה.
 ז לארץ הפעם באה מה בשביל כן אם

 סוף־ להסדיר כדי :ויקטוריה סיפרה
 בדרכון כי שלה. הזהות בעיית את סוף

 בתור עדיין מופיעה היא שלה הישראלי
 אצל סוף בלי קושיים לה גורם וזה גבר,

שילטונות. מיני כל
 ״מיהו בבעייה העסוק מישרד־הפנים,

״מי בבעייה לטפל עתה יצטרך יהודי,״
אשה.״ הי

 על. אל טייסי עם לשבת בדאי תמיד
בש טובים. סיפורים של מיכוה־זהב זהו

 וגם מעניינים. הכי הדברים קורים מיים
אדמות. עלי

 בימים המשמש סיפור למשל, הנה,
במר המטוסים. בכל לשיחות נושא אלה
ונחמד. צעיר דייל עומד כזו

 אנשי־ את לשתף רגיל דייל אותו
 של כדרכם האינטימיים, בלבטיו האוויר

 ״מדוע : השאלה את (מכירים ישראלים.
?״ מהר כל־כך הישראלי הגבר גומר

ל י ח ־ ת ש ימצא מי א
 מהר לרוץ צריך שהוא ״מפני :תשובה
לחברה.״) ולספר

 מתקשה שהוא הדייל סיפר שנים במשך
 בתולה אשה מחפש שהוא מפני להתחתן,
 לו שהיו ההרפתקות כל אחרי וחסודה,

קור בפנים סיפר אחד יום יבשות. בכמה
 עם התחתן הוא שמצא. מאושר נות

 בתולה גם שהיא ירושלמית, צעירה
 לא מסורתית. ממשפחה בת־טובים וגם

עלינו.
 (או הקדוש־ברוך־הוא עושה מה אלא
 אל הקדימה אחד יום להבדיל)? השטן,

 ביום ארצה הנ״ל הדייל של שובו את על
 שכל מפני הוגן, לא בהחלט זה שלם.

ש כך על סומכות והאזרחיות האזרחים

 כל־ דיעות בעלת שאשה למסקנה הגיע
 טיבה. על לעמוד כדאי ליברליות, כך

 הבעל, של כבוס עצמו את הציג הוא
 1 הקד־ בלי מכן, ולאחר קפה, ספל ביקש
 לשכנע כדי האשה על התנפל רבות, מות

 1 מנער יותר טוב מנוסה שכלכל אותה
ז.6 בן

 ,הבעל כשחזר. לבעל, סיפרה האשה
המ לחבריו שסיפר לפני ועוד התרגז,
מספ (כך הגיש הוא שקרה מה עופפים

 1 בש־ תקיפה. על למישטרה קובלנה רים)
לאשה. סופי גט נתן שעבר בוע

 1 אשתך את תתפוס אם ? ההשכל מוסר
 לספר תרוץ אל בן־אחותך, עם במיטה
!לחברה

 נ-ן עימד חיה הוא איך יודעת אינני
 נחשב בחיפה אולם בתל-אביב, תחרות

מעון מי) ש ץ (ג׳י נ לו  ל-ן בהחלט סו
 למוצ־ בית״חרושת לו יש רציני. פלייבוי

 138 המקצצת גברית הופעה רי־גומי,
ל הנכונה והגישה שנותיו, 62מ- אחוז
 ן רואים שאתם כמו הזה, הסבא חיים.
 בפאב, מבלה באולינג, משחק אותו,

 . ילדים עם הכרמל בחוף כדורגל ומשחק
 י שם, לו יש אותם. ומבייש — 22 בני

 ,ובכלל שלו, פרטית קבינה גם בחוף,
בסדר. הוא

,גם למנות אפשר מעלותיו, שאר בין

בואש כוס
 י מנד נדיבת עלמה בת-אורן, חווה את

להיראות. מרבה הוא שבחברתה דים,
 להישמע. גם ולאחרונה — להיראות

 קללות סידרת היתה בדיוק, שנשמע ומה
 1 מת־ כוס של נפץ בקול מלווה מעולה,

 של הזורקת ידה מכיוון שהגיעה נפצת,
 1 ג׳ימי, של הנמלט ראשו לכיוון חווה

ספורים. במילימטרים רק פיספסה
ה הערב בשעות התחילה השמחה

 בפאב שעבר, השני יום של ממוצעות
 הירש. נתן הכדורגל שחקן של החיפאי

 וינסטון סר של הפאב הפאב, של .שמו
 ידידנו את במיוחד הרשים לא צ׳רצ׳יל,

 בחברה דווקא לשבת שהעדיף ג׳ימי,
הארי. הגזע

גר חתיכות שתי ידי על יוצג זה גזע
 | שני בין וההתקרבות מחומצנות, מניות

כ ביותר, מעודד בשלב היתה הגזעים
 1 חווה קטנה, כסופה נכנסה, לפתע אשר

 הופעתה לפי היה, נראה מיודעתנו.
הלשין. שמישהו הסוערת,

קצת. מאחרת תמיד על אל
 !ומה הדלת. את פתח הביתה, הדייל בא

 אשתו את ? טפו־טפו־טפו עיניו, רואות
 !שהוא בן־אחותו, עם במיטה החסודה

 כה היה הדייל .16 בן עלס־חן בסך־הכל
 על< אל אנשי לכל כך על שסיפר נרעש,

הבאה. בטיסה עימו שטס לכלכל ובעיקר
 כשה־ ימים, כמה שכעבור קרה וכך

 ו הפעמון צילצל בטיסה, שוב היה דייל
 זה מי החסודה. הגברת של דירתה בדלת
1 יקר איש אותו ? הכלכל לא אם היה,

וג׳ימי חווה

 | ובזריזות — חווה את ראה רק ג׳ימי
 תפס נכדיו, את מביישת היתה שלא
 ביותר, הקרובה הדלת לעבר קרבי זינוק

 שחשו המחומצנות, שתי כשבעקבותיו
לעברן. וקרב המתגלגל הכבד באסון

 לא או ממדים כבד שהאסון, אלא
 ג׳ימי) ביותר. כזריז התגלה ממדים, כבד
מכו חגה מאחורי — כמעט — ישב כבר

 ן הלי- לתוך ולהימוג להתניע מוכן ניתו,
והברי העדינות ידיה כאשר השחור, לה

 ן ובתנופה בכתפו, תפסו חווה של אות
החוצה. אותו העיפו אחת סוחפת
 מקצועי,( צנחנים גילגול הרביץ ג׳ימי

 או פחות רגליו, על מחדש התרומם
 ן בינו ביטחון טווח יוצר והתחיל יותר,
 וצלול רם בקול שהשמיעה חווה, לבין
 ן הפינאלה את הדגישה עליו, דעתה את

 שהחטיאה דלעיל, כוס השלכת באותה
זה. בכהא רק באמת ג׳ימי של ראשו את

 מהר, שנולדה כמו הסערה, כך, או כך
 ן כבר האחרון, השישי ביום מהר. גוועה
יחד. וחווה ג׳ימי את לראות היה אפשר


