
 שיעשה המשי
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פרי אודסי
מגבוה מבט

 הכושי, הענק מסכם החתיכות לגבי
 משני יותר של מגובה מבטים בהן הנועץ

 שאני הראשונה הפעם לא ״זו :מטר
 בתל־ כמו חתיכות אבל זרה, בארץ מבקר
 בעולם. מקום באף ראיתי לא עוד אביב

 לתל- מעניקות החתיכות מיני. כל פה יש
 לא שאני בטוח אני מייוחד. אופי אביב

שד,חתי והאחרון, הראשון הזר הכדורסלן
 לגביו.״ עצום גורם־משיכד מהוות פה כות
מהר. ילמד שאולסי כפי מלהיפך, וגם

 מאד. לה הדואגים ללהקה, חבריה אותה לה
 היא קורין או. תשאלו? הדאגה, ולמה

 מיניאטורית, שקרוי מה קטנטנה, בחורה
מטר־שישים. לא אפילו מיני־שבמיני,

 שנערכה הלהקה, של בהופעת־הבכורה
 קידה לקוד צריכה היתד, כשהיא בקיבוץ,

 עמדה המרץ, במלוא כפיים שמחא לקהל,
 מאד, פשוט למה? הלהקה. מאחורי קוריו

 רציני חשש היה פרטית: בדיחה לא וזו
 — הראשונה בשורה קידה תקוד היא שאם
ה חוטי בין קשות להסתבך עלולה היא

מיקרופונים.
 עכשיו לגו המרחפים האלה, השפנים על

 שלם, ספר לכתוב כבר אפשר בחלל,
 של להיסטוריונים נשאיר זה את אבל

המוסיקה.
 שמרבית זה להוסיף, אפשר שכן מה
 הנח״ל להקת יוצאי הם הלהקה חברי

המב מכובדת התחלה כבר וזו לשעבר,
רבות. טיחה

י בחלל״ ״שפנים להקת
נגררות המעריצות

 בתור לנו שמציגים מה את מגרונו ומוציא
• האלה, הגרופיות או הגרופי׳ס אז שירים.

 גידי ;כפן גירעון :לימין משמאל •
מ אוחיון, מורים הנח״ל! מלהקת שחס,

 קורץ לשעבר; ענן״; ״שבר שלישיית
ו הנח״לו מלהקת גייר יצחק אלעל;
לשעבר. ה״פופוליס״ איש תמיר יהודה

 האמנים כל של נערות־השידות בעצם הן
 מהכל, יותר הכל, למענם לעשות ומוכנות

 כמו אישיים, משירותים החל הכל! ממש
 האמנים עבור ולסיגריות לשתייה לדאוג
שלי ולעשות בגדיהם את לכבס או שלהן,
 ממש, אינטימיים לשירותים ועד חויות,

 שזוכה מי ומאושרת שבעוגה הקצפת שהם
לנד•

 של שלימה קבוצה שרדה שנד מדי
 יהיה מי התעלומה: סביב במתח צעירות
 של הכדורסל קבוצת -של התורן הכושי
תל־אביבז מכבי
 כדורסל. על כל־כך משוגעות שהן לא
 מגייסת שאותם הכושים, הענקים אבל

 את לחזק כדי שנה בכל תל־אביב מכבי
 לאלופות, גביע־אירופה במישחקי נבחרתד

 מהם אחד אף מיוחדת. אטרקציה מהווים
 חוג לעצמו לרכוש בעבר, התקשה, לא

 הגורל וזהו ומעריצות. ידידות של נרחב
 בן פרי, לאדלסי גם כנראה, הצפוי,

 מכבי של השחום מ׳) 2.10( הענק ,26ה־
הנוכחית. בעונד,
 אותו. להכיר כבר הספיקו מעטות רק
 יכולה אני זאת, עשו שטרם אלה עבור

ד יליד הוא פרטים: מיספר למסור  ני
כדור ומשחק זעיר, סוחר של בנו ג׳רזי,

 היד, הוא בארצוודהברית חמש. מגיל סל
 לו (זו קבוצות, בשתי מקצועי כדורסלן

 לארצות־ מחוץ חי שהוא הראשונה הפעם
הברית.

 חודש מזה בישראל שוהה פרי אולסי
 פאל, במלון היום מתגורר הוא ימים.

 דירת־מגורים עבורו תמצא שהאגודה עד
 הלזפה בארז שוהה שהוא למרות נוחה.
 לי ׳״יש : ידידים כבר לו יש בלבד, קצרה

 הכדורסלן מתוודה חברים,״ כמה לבר פה
 אנשים. מיני כל פוגש אני יום ״כל הענק.
 אני פעם ומדי לים, הולך אני בבוקר

חברי־לקבוצה.״ את לבקר הולד
והחתי בכלל בישראל שהקהל מתברר

חזק. רושם עליו עשו בפרט, כות
 אולסי, מספר בדיזנגוף,״ הולך ״כשאני

 ללכת במוצאי־שבת, עלי. מסתכלים ״כולם
 הסתובבו פעם ונורא. איום זה בדיזנגוף,

מביכה.״ הרגשה וזו מסביבי, אנשים מאה

שוליית )
 המדינה, את כיום המסעירה בפרשה ן
 מופיעות ידיין, אשר סביב והסובבת ן
מתגלות יום ובכל שונות, נשים ברקע ן
 לכל־כך וזמן כוח לו היה מניין חדשות. #

נשים? הרבה
 היא בחברתו בזמנו שנראתה אחת עוד

 מאיר של אשתו פלוקסמן, ריכקה
 קפה ומבעלי ותיק מפא״יניק פלוקסמן,

התל-אביבי. סקאלה
הצל ואת פלוקסמן הזוג את שמכיר מי

 פשוט הם כי מתפלא, לא — חותיהם
 שקורה מה שכל אנשים לאותם שייכים

להם. מגיע באמת — להם
לד,ת איך תמיד מאיר ידע בעל בתור

 הנכונים. השירותים את לתת ולמי נהג, ן
כיש בזכות היטב המוכרת רבקה, רעייתו, ן
 מזכירתו בשעתו היתד, שלה, רונות־האירוח ן
 שימש כאשר ;{ופר, אברהם השר של ן
הד,יכ ומכאן תל־אביב, כסגן־ראש-עיריית )
ידלין- הצמד־חמד עם שלה העמוקה רות ן
עופר. #
 היסוד כנס את בביתו שערך מאיר, \
 היה (אזרחים־תומכי־אשכול), א.ת.א. של /
באש מיפלגתו לנצחון שהביא האיש גם \
 זה, לניצחון להביא כדי שנקט השיטות 1 השישית. לכנסת הבחירות ערב דוד, !

תו נגד והאיומים השידולים השיכנועים,
 הכניסו — אז התגורר שבה העיר שבי

 :חדש מושג הישראלי הפוליטי למילון
 נמצא הבחירות אחרי פלוקסמן״. ״שיטות

שפתח, לקפה־מיסעדה מימון גם לפתע לו
 הפריעה לא וכלל התרבות, היכל מול
 בפי נקרא, שהבעל העובדה פלוקסמן לזוג

 עופר״. של ״השוליה למיפלגה, חבריו כל ן
 להיות מי ועם כדאי, מה תמיד ידעו הם 1
 לקפה ניתן משלא ואכן, הנכונים. בקשרים ן
 התרגשו לא הם הדרוש, הרישיון שלהם 1
 עם בד־בבד עליהם. שיחפה מי היה מזה. י

מאיר, הבעל, הפך המהודקות ההיכרויות
ומגוונים. רבים עסקים בעל

מאי החלה החברתית שההצלחה ריבקה,
 רוחניים, לעניינים גם פנתה פנים, לה רה

 עם ספיריטואליסטי סלון בביתה ופתחה
משלה. פרטי מדיום

ה צמרת בהם שהשתתפו אלה, ערבים
עסקני עיתונאים, אמנים, בארץ, בוהמה )
 הפכו -יי ידועים זמרים ואפילו מיפלגות !
שמדי ופוליטי, רוחני פסבדו חברתי ■מרכז )

 ב־ לי מסתובבת שאני כמו עכשיו, אז
 גרד יש בארץ שגם לי מספרים דיזנגוף,

 הפופולאריים כל של אלה על טוב, פיות.
למ פיק, לצכיקה שמעתי. כבד בארץ

 אחריו תמיד שנעה מכוניות שיירת יש של,
ומאו מצחקקות יושבות, ובה להופעות

 ישראליות גרופיזת השמיים, עד שרות
זמ גם למהדרין. וכשרות צעירות טריות,

 הגרופיות בכמות מתגאים אחרים רים
שלהם.

■

 וכל גיבעת־חיים, בקיבוץ בחלל שפנים
 לרגע אף מהם הרפתה לא תקופה אותה

 גרופיות של קטנה, ולא־ צעירה, קבוצה
 יכלו לא אפילו'לבית־ה,שימוש מקומיות.

 ליווי ללא ללכת, הגבריים המשתתפים
 מקומית גרופית איזו ־ של ביותר צמוד

מפג שד,קיבוצניקיות אומרים ועוד רעננה.
העירוניות. אחרי רות

 ראשי הכי הכוכב הוא שחם גידי
 אותה כתב גם הוא מזה וחוץ בהצגה,
 היא שלו הבעייה לבד. ממש בעצמו,

 לא חתיך והוא בצוות, גידי עוד שיש
פן, ושם־מישפחתו השני מד,גידי פחות  כ

 כתב כפן גידי ובכן, שפן. עם שמתחרז
 בעצם וזה החדשה, להצגה המוסיקה את

למיני הגרופיות לא אותו, המלהיב הדבר
 ופוחח, עליז רווק להיות מעדיף הוא הן.

 מספקת נשית, לחברה כבר זקוק הוא ואם
 שמה שלמרות אלעל, קדרין אותה לו

הארץ. את פעם אף עזבה לא עדיין
מספקים לתשומת־לב, זקוקה וכשהיא

והקוסם

פלוקסמן מאיר
שברוח עניינים

 להיראות שחובה מקום היה ערב־שבת
 ברחוב הפלוקסמנים, של דירת־הגג בו.

ל מישבן גם הפכה בתל־אביב סוקולוב
 ריבקה, את שם לראות היד, ואפשר רוחות,

 שאותו צעיר בחור עם הנלהבת, המארחת
מזי כשהם שלה, הפרטי כמדיום טיפחה

 ברצינות ומעבירים במרץ, כוסות זים
דיכפין. לכל מהעולם־הבא דרישות־שלום

 מאד נאד, מלאת-גוף, אשד, שהיא ריבקה,
 לא עמדה חברתיות, אמביציות ובעלת

 מאמציה בעיקבות הגירושין, סף על פעם
 ועם העניינים בתוך להיות הבלתי-נלאים

 שהזניחה נראה כיום, אך הנכונים. האנשים
 מסתפקת והיא הרוח, ענייני את מעט

 המיס- ניהול כמו יותר, גשמיים בדברים
 אחיו־החורג אגב, שהוא, שבעלה שעה עדה
אל הבמאי של ג, יו ר כ ל בחו״ל. שוהה זי

 ובדידותה, שיעמומד, את להפיג וכדי
 בשבועות נראית שהיא הסיבה זו אולי

 עם יום בצהרי קרובות לעיתים האחרונים
מן, חודה כ לי ר  בעיק- שהתרפסמה מי א

 ידלין. אשר עם האינטימית היכרותה בות
 צמודות יושבות תכופות נראות השתיים

 ב־ משוחחות כשהן תל-אביבי, בבית־קפה
 מה על לנחש בעצם, קשה, ולא עירנות.

 מכר לפחות להן יש הרי משוחחות. הן
אחד. .משותף

השפנים
: .׳׳•<• :* ושפנתם

 נחמדות, נערות יש לנו גם סוף־סוף
 ד,אמ־ כל את ואוהבות כולם אחרי שרצות

ה ■וכל הבמה על שמופיעים האלה ׳נים
כל־כך. אותם מעריץ נוער

 תגענה שהגרופי׳ס חיכיתי מזמן כבר
 בהמוניהן. ואפילו הגיעו, הן והנה לארץ.
 ממש אלא מחוץ־לארץ, לא-כל־כך אומנם

 שמעתי ואפילו תל־אביב מפרברי מתוכנו,
וירושלים. מחיפה שרצות גרופי׳ם על

משו מילה. לא זה רצות ז רצות זה מה
מיקרופון ביד שאוחז מי כל אחרי געות




