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ביניים הסב□
 פרדריקה איך שמעד, כבר הארץ נל
 בכיכר שלה החדש המועדון את פתחה סגל

 המי־ומי כל שם שהיו ואיך מלכי־ישראל,
 בה״א־ המקום היה הזה המועדון ואיך

 כל שם נצצו לילה כל ואיך בעיר הידיעה
 לא שהאנשים מה אבל הידועים. הנוצצים

 חוץ ושמח, טוב היה שלכולם זה ידעו
 ולבעלה לה עצמה. לבעלת־השימחה מאשר

עצוב. נורא היה
 סגל, דוג ובעלה, היא כי עצוב להם היה
 אלי שלחם, השותף עם הסתדרו לא בכלל

איתו שיסתדרו חשבו שהם כמו רונן,

סגל פרדריקח ן
התפייסו? הם למה

ניהול
ם ספרי

 לחיים. אשה לו לארגן מחליט כשאמרגן
 מאורגנת תהיה שהיא מראש דואג כבר הוא
כבר הוא הכל אחרי הבחינות, מכל

 כאלה הפקות הרבה כל־כך עבר בדרך־כלל
 בטוח להיות רוצה שהוא שלו, בחיים

שום בלי הפקה תהיה זאת שהפעם
״ריזיקו״.
ופינקסנות, ספרים ניהל הוא שנים במשך

בענף־היופי אלא חלילה, במס־הכנסה לא
פחות לא החזיק הבנאדם פשוטדכמשמעו.

 בשמות רק מלאים סיפרי־כתובות משלושה
 איזורי* ולפי האל״ף־בי״ת לפי חתיכות של

 אחת, כל על הערות מיני כל פלוס מגורים
 הוא שאמרתי, כמו כי להתבלבל. לא כדי
 על רק והולך ת׳צ׳אנס, לקחת אוהב לא

בטוח.
 האמרגן לו נוסע באגדות, כמו אבל
 ורואה בדיזנגוף, אחד יום גיזיי יצחק

 חיל־ של במדים חמודה סג״מית פיתאום
מב ולא המידרכה, על לה מזדנגפת הים

 עליה. דבוקה מזמן שכבר שלו בעין חינה
 לו, אותת גיזרי של המאורגן במוח משהו

 שהוא מה בדיוק היא הזאת שהבחורה
 על לחץ הוא שנים. כבר לעצמו מחפש

 לה והציע הרכב את לידה עצר הברקסים,
רק למכונית. להיכנס אירופאית באדיבות

גיזרי יצחק
? הכירו הס איך

 בקלות, בל־כך לו הלך שזה תחשבו שלא
 קורס* קודם־כל עוברת בצה״ל קצינה כי

 היא הכללים כל לפי בביטחון־שדה. יסוד
 בקשיחות ושאלה חשדני, מבט לעברו זרקה
חושב הוא מה המוזרה. הבקשה לפ־שר

 ״דיקטא־ נורא היא פרדריקה כי בהתחלה.
 בדיוק יודעת היא בעבודה. כשמדובר טור״,
 ואיזה סטאנדארד איזה טון״, ״בון איזה

 החליטה היא אז שלה. לחברים לתת קלאסה
 אבל המקום. את ינהלו אלי או היא שאו

 פרדריקה או הוא שאו החליט אלי גם
 החליטה פרדריקה אז המקום. את ינהלו
 ולקחה חושבים, רגע לעשות לאלי לתת

חופשה־ללא־תשלום. לעצמה

האמת?

 כמו טמפרמנטית שאישה תחשבו אל דק ^
 היא בשקט• בבית לשבת מסוגלת 'פרדי
 שאצלה מזמן, ראו כבר שכולם מה ידעה

 יכולה לא פשוט היא בדם. זה חיי־הלילה
 ראה רונן ואלי שלה. המועדון בלי לחיות
 כמו אז פרדריקה, בלי יכול לא שהוא

 ישיבת־מנהלים, עשו הם גדולים אנשים
 כוחות. להפרדת הסכם־ביניים על וחתמו

 אלי שהודלפו סעיפים מיספר לכם והרי
ראשון. ממקור

 לכם מודיעה אני כל קודם ככה, אז
 למועדון, חוזרת שפרדריקה חגיגית בצורה

 נייט״. ביי יזראל ״מיס הנכבד ולתואר
 פיפטי- שותפים להיות ממשיכים ורונן היא

 בבוקר יעבוד אלי של הכוח 7 מה רק פיפטי.
בע ומשמונה בערב, שמונה ועד ובצהריים

 ומשעה פרדריקה, של הכוח למקום יגיע רב
 שאלי בלי לסגלים, הפיקוד מועבר ואילך זו

 און* לשתות רוצה הוא אם יתערב. רונן
סו״. ״סה אבל בבקשה, דה־האוז,

 וזקוקה מבולבלת באמת כבר אני הפעם
לעזרתכם.

 מתגלגלות שמועות איך מושג לכם אין
 אחת רכילות ואיך הזאת, בעיר במהירות

 מי על בכלל אין ואיך השניה, את סותרת
לסמוך•
 מפני ז זה את מספרת אני למה טוב,

מ בבוהימה שכולם האחרונה, שהרכילות
 יעל היפה השחקנית על היא עליה, דברים
 עיק־ נעלמו ומאז מהארץ שנסעה אביב
בותיה.

 נסעה שהיא לי אמרו בהתחלה ככה. אז
 חיים והם להולנד שני, צחי בעלה, עם
 שהם לי סיפרו כבר זה אחרי באושר. שם

 מישהו אלי בא הזה בשלב התגרשו. בעצם
 שהם להיות יכול שלא לי וסיפר אחר

 שיעל מהימן ממקור שמע הוא כי התגרשו,
בהריון. עכשיו

 יעל, של אחותה ארצה הגיעה בינתיים
 היתה היא שגם ויחזר, אראילה הציירת

רכי־ משב אלי הגיע ובעיקבותיה בהולנד,

שדו□ שלום,
 עוד שפרדריקה חושבים בטח אתם כעת,

 בשלום. מקומו על בא ושהכל שמחה פעם
 שימחתה כי אתכם, לאכזב לי צר ובכן,
 מספרת שהיא וכמו בעצב. מהולה עדיין

 קל לא שזה לה להאמין יכולים אתם לי.
 לא היא מהתחלה. הכל את להתחיל שוב

 ולא כוחות, הפרדת נשף לעשות מתכוננת
מחודש. נשף־פתיחה

שלו□ ואין
 המשמחת הבשורה את תעביר פשוט היא

 לאוזן מפה שלה, המפורסמים החברים לכל
 יבואו שכולם מקווה והיא לפה, ומאוזן
 שתייה עם מסיבה אין אם גם לחגוג
 החברים את מכירה שאני וכמו חינם.

 את הפקירו לא פעם אף עוד הם האלה,
 שלהם שהמאמאל׳ה ישמעו כשהם פרדי.
 אותה ויעמידו בהמוניהם יביאו הם חזרה,

הרגליים. על
 תל־אביב והעיר ללכת, לאן יהיה שוב
חג. תלבש

 בקלות סתם נכנסת בצה״ל שקצינה לעצמו,
 ככה, סתם ומתיישבת זר בנאדם של לרכב

7 מכירה לא שהיא גבר ליד
 שאו־טו־טו לדעת נוכח כשגיזרי ואז,'

 לה זרק הוא מהידיים, לו פורח הזה הפרח
 :האחרון הקלף את מהמותן אינסטיקטיבית

 ושאנחנו אשתי תהיי שאת הרגשה לי ״יש
 שתגידו, מה תגידו ביחד.״ יופי נסתדר
 אפילו להמם מסוגלת חזיתית כזאת התקפה

 וכמה כמה אחת על ראשית, קצינת־ח״ן את
 היא להון הון מן קטנה. אחת סג״מית

 במכונית. לצידו יושבת עצמה את מצאה
 נימוסית בצורה עצמה את הציגה כבר היא

 ושהיא יונה, ליאור לה שקוראים ואמרה
 בפינקס־ מהר חיפש גיזרי ואז מירושלים,

 ירושלים, באיזור שלו המפורסם ■השמות
 לא שהוא וכשראה יונה. ליאור השם את

בסדר. שהיא ידע הוא לרווחה. גשם רשום,
 שנה, כבר ביחד יוצאים הם מאז בקיצור,

 הם שלהם ולילדים יתחתנו, הם ובקרוב
 שהם איך על סיפור של יופי לספר יוכלו

הכירו.
 הפנקסים את חילק שגיזרי תחשבו אל רק
 אותם, גנז פישוט הוא לחברים. במתנה שלו
תבוא. שלא צרה כל על

שני וצחי אכיב יעל
עושים? הם נזה

 בהריון, אומנם אביב יעל וחדש. מרענן לות
 מאיזה אלא שני, צחי מבעלה לא אבל

 להתחתן הספיקה שחיא הולנדי מיליונר
איתו.
 יכולה אני אז לכם, מספיק לא זה ואם

 השיער לצבע חזרה שהיא גם להוסיף
 לה, היה שתמיד שלה, הטיבעי השחור

דבר. שום יודע לא אחד אף ובקיצור,
 מהי יודע זאת בכל מישהו אולי אז

7 האמת

 בנאדם לקרות, היה צריך זה לו דווקא
 צבא שונא פציפיסט שכמותו, שוחר־שלום

 בצה״ל לשרת בזמנו שסירב ומילחמות,
 אין בבית אצלו דווקא מצפון. מטעמי

שלום. לאחרונה
 דיי* אודי הפציפיסט על מדברת ואני
 נירה, מאשתו אלה בימים שנפרד ווים,

 היתד, ביחד לא כבר שהשניים לכך והוכחה
 בביתו בלונדון, שהתקיימה מסיבה־רבתי

 הוצאת לרגל ולפיו, דידויד המו״ל של
 בינתיים שהפך אורי, •שכתב ספרים שלושה
 מנצ׳סטר, באוניברסיטת ומרצה דוקטור
 של סיפרה של האנגלית ההוצאה ולרגל

עיני. במו לנגר, פליציה עזרכת־הדין
 ד,מצ־ בשמאל המי־ומי כל נכחו במסיבה

 הערב־ העיתונאי שם היו :בלונדון פניסטי
מחו משה הדוקטור אל־אסמר, פאוזי

 ואשתו אור עקיבא אילנה, ואשתו בי
 עצמו. דייווים אורי גם וכמובן לאה,
 יחד שכתבה נירה, גם הגיעה יותר מאוחר

ישראל ישלו, הספרים אחד את אורי עם

)1965( דייוויס אורי
7 עכשיו הם איפה

 כמו התנהגו שהשניים אלא והפלשתינאים,
 הם רישמי שבאופן למרות זרים, שני

1 ואישה. בעל עדיין

הפתעה מסיבת
 קיבל מתנה איזו לנחש תצליחו אם

 בחברת־תק- המנהל בדאון, רוני השבוע
 פרס- ממני תקבלו חווה, מאשתו ליטים,
 הראש, את שברה פשוט חווה כי תקליט.
 להביא אפשר מקורית מתנה איזו וחיפשה

 הכל כימעט לו שיש שלה, המוסיקלי לבעל
 לא — ומצאה — חיפשה חיפשה בחיים.

 1 כלוב בתוך כנריות ציפורים זוג תאמינו,
לו. אין עוד וזה מוזהב.

 אירגנה היא בכך, די היה שלא וכאילו
 כזאת, מסיבת־הפתעה בטום־סיקרט לו

 הקריין, מופתעים. היו האורחים שאפילו
 בחברת לשם הגיע מהטלוויזיה כנר דן

 טליה רב, זמן מזה הצמודה, ידידתו
 הופיע טל״פיר עמום השחקן פרידמן.

ליאורה. החדשה, לידידתו צמוד
 התייצב מניקוי־ראש בן־מלד איציק

 לבד. בא כספי מתי חדשה. חתיכה עם
 המתנה את לכולם הראתה היפה חווהל׳ה

ועכ לבעלה, הביאה שהיא הכי־מקורית
 יביא מתנה איזו לראות מחכים כולם שיו
לה. רוני


