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הצבאי הרב
 לזרוק כבר שאי-אפשר מאמין שלא מי
 שישאל במישהו, לפגוע ■מבלי במרעה אבן
מנוסי. דידי את

 השאר בין הוא זוכר, שאינו למי דירי,
 בשפה ד,לימריק של מאמצו אביו וגם

 המשיר. קרא בישראל שסו שאת העברית,
 חוזר עושה, שהוא הדברים שאר בין אז

וממציא נעוריו, לאהבת פעם מדי דידי
הטובות והשטות הדימיון כיד חמשירים

את מפרסמים שלאחרונה כיוון אך עליו.
אחרו ידיעות של הצבאי במדור חמשיריו

בחאקי. חמשירים דידי כותב נות,
חמשיר השובב פירסם שעבר בשבוע

 הבא: בנוסח
 לצל״שי הראוי הקצין

 מ-ידרשי) (שמו הצבאי הרב הוא
 אהבה שתפס

חיילת־חובה על
ריש׳י. בכתב שירים לה וכתב

 זה חמשיר עורר מהומה איזו תשאלו אל
 הרבנות- יחידת כל געשה כל קודם בצה״ל.

 דידי התכוון למה לדעת שביקשה הצבאית,
 מידרשיץ הצבאי הרב ומיהו

 שמעון דבר סופר מכולם לעשות הגדיל
 מעוניין שהיה מי לכל שבישר פינס,
 הדליף מי חוקרים כבר שבצה״ל לדעת
 וחיילת־ האהבה על הכמוס הסוד את לדידי

 כי ויסביר עכשיו דידי שיילד החובה.
ספציפי. דבר לשום התכוון לא בעצם

 יודעת אני אבל כזה. רב אין בדקתי.
כתב. דידי הדי — לי תאמינו לא שאתם

הרפתקה
ואגאס

שוב את1 עושה המתחתנת אנה
 מפני זה מגאנה. אנה לה קראו פעם
 מגאנה בערך, 17 בגיל לארץ עלתה שהיא

 אבל שם. נולדה שהיא לא שבאפריקה.
 שבסין משאנחאי בדרך שם נעצרו הוריה
 איך יודעת אני אם אותי תהרגו לארץ.
פקאט. ווה אבל הזו, הדרך על עולה גאנה

 בהן האחרונות, השנים 15 במשך אבל
 מאיה שטה את הסבו בינינו, חיה היא

 שבכל מפני וזה המתחתנת. לאנה מגאנה
 להישאר הצליחה לא היא האלה השנים
כשפוגשים תמיד לבד. אחד חודש אפילו

 את טוב טוב לשפשף חייבת הייתי
 לאחרונה שנערכו המסיבות באחת העיניים

שרו למה להאמין כדי היבשה, בתל־אביב
 כמו לי שנראה דבר היה זה עיני. אות

לביקור. לארץ שהגיע לפחות, כוויתי שייך
 יקרה, קטיפה בחליפת הסתובב הבחור
 וכולו מכותנתו משתלשל כיס כששעון

 של האחרון בסטייל וכבוד הדר אומר
 אותו מזהה הייתי לא סעודיה. אופנת

 התל־אביבי הטבח כרנארד, כגידרא
 לזהות רב, בקושי הצלחתי, לוליא לשעבר,

 בטור״ זרועו על תלויה *שהיתר, הנקבה את
 החוקית ברעייתו טיילור, ■ליז א־לה באן

ברנארד. מרים !

כרנארד וגיורא מרים
כווייתי שייך כמו

 איך לכם סיפרתי קצר זמן לפני רק
באמ ארוך מכירות למסע. השניים ׳נסעו

 ציוריה את שם להפיץ לנסות כדי ריקה,
 התנ״ך. כמו בית, בכל שיהיו מרים, של

 מלאי את שחיסלו או כאן. כבר הם והנה
 שחשבתי. ממה קטנה שאמריקה או הציורים,

אחרת. היא שובם שסיבת מסתבר אבל
תשמעו. סיפור, לשמוע רצונכם אם אז

 בלאס-וואגאס. אצלם התחילה אמריקה
 כסף לעשות קל יותר ביצורים, ציורים,
 הם המהמרים. בירת של הרולטה באולמי

 ממולא קאזינו בעל איזה שם הכירו אפילו
 שבירת סוד את להם שיגלה שחשבו בכסף,

הקופה.
 את הזמין נפלא, ידיד אותו ואומנם,

 מאלה אינו שגיורא כיוון להמר. גיורא
 ידידו כעצת עשה הוא לסרב, היודעים

 זמן, קצת לו לקח דיטוגים. הרבה וקנה
 כספו את יראה לא שהוא שהבין עד

 הז׳יטונים את הפסיד פשוט הוא חזרה.
שלו.

 שיוצא זוג בשביל לא אבל צחוק, צחוק
 לו מסתבר ופתאום אמריקה את לכבוש

 בלאס־ אחד בלילה קאקן הלד כספו שכל
 לא אז שם. יש חברים מין כאלה וואגאס.

 ברור לא התיישבה, מרים ברירה: נותרה
 נלאה הבלתי במרץ לצייר והתחילה איפוא,

 בטרם עוד הציורים, את נטל גיורא שלה.
 בגלריות עימם והסתובב הצבע, עליהם יבש

 סוף ז׳יטונים. לא מזומנים, להשיג בניסיון
 שוב שהם רואים אתם טוב. הכל טוב,

 שיצאו, ׳ממה עישירים יותר לא אולי איתנו,
יותר. עניים לא גם אבל

 עצמם עם לעשות חושבים הם מה
7 בעתיד

 בהווה. להם *שטוב מפני ברור, כך כל לא
 כמו נראה שאני ״למרות גיורא: מצטדק

 כידוע, כסף, ובשביל צריך.״ אני כסף שאח,
 שהם למסיבה, מסיבה בין אז לעבוד. צריך

 שהם כולם שידעו כדי אליהן קופצים
 להגיע כי קשה. די מרים עובדת חזרו,

 הלבוש, פי על לפחות שאח, של למעמד
 הסטאטוס על לשמור כדי אבל קל. די זה

ציורים. הרבה למכור צריך

אר־קרה עובדיה
דרוזי אחר־נך —

 שהיא או מתחתנת שהיא או אז אותה
אנה. אצל אפס אין מתגרשת.

 אלגרפי, סמ!י עם התחתנה היא 17 בגיל
 של אחיו שהוא בכך הוא שלו שהייחוס

 מירי של לשעבר בעלה אדגרפי, הגרי
 היא 18 בגיל לשעבר. מלכת־היופי זמיר,

 בשם לבת אם אבל גרושה כבר היתד,
אדכפגדרה.

השני, בעלה את הכירה היא שנה אחרי
 הפכה חודשים מיסטר כעבור גיגי. אדי
 מילד בשירות נהרג כשאלי לאלמנה, כבר

בסולל כמזכירה לעבוד החלה היא אים. -
 כמה של מזכירתם השאר בין והיתה בונה, !

 לנקוב בלי בחברה, החשובים מהמנהלים
אותם. לסבך לא כדי שמות,

 הכירה היא שלה המזכירות בתקופת
 עם מארצוודהברי׳ת שחזר פגקם, אלי את

פלס תבניות לעיצוב ■נורמאלי לא פאטנט
 אלא התחתנו. שהכירו אחרי חודש טיק.

 יפה כך כל בעין ראה לא הטרי שהבעל
 שלה הבוסים עם אשתו עבודת המשך את

 חודשים כמה להם לקח זה בסולל־בונה.
ידידים. נשארו אבל שהתגרשו, עד

 התגרשה האמיתי) שמה (וזהו גל אגה
 בחברה לעבוד ועברה מסולל־בונה גם אז

 הפרטית מזכירתו היתד, ■שם לאלקטרוניקה,
 כאן). עם (מתחרז כהן דן המנכ״ל של

 גפטרה כך אחר קצר וזמן הגורל רצה
 נכמרו פתאומי. אבל טבעי, מוות אשתו

 נטלה היא שלה. ■הבוס על אנה של רחמיה
 ועברה אלכסנדרה את יחידתה, בתה את

 בשדרות מפואר בבית הבוס עם להתגורר
בחיפה. מוריה
 תתחתן שהיא לכולם ברור היה לאנה כמו

 כהן הוא כי הסתבר שאז אלא דן. עם
 מה אין נשואים שעל ככה גרושה, והיא

יהודים. להיות רוצים שהם זמן כל לדבר
 של כדרכה בידידות, פעם שוב נפרדו, הם

בכסף. והתחלקו הבית את מכרו אנה,
 התקשתה לא למופת, המזכירה אנה,
 היא הפעם מכניסה. עבודה שוב למצוא
 חברת בעל של כמזכירתו זאת עשתה
 ובעלת מוכרת דמות בחיפה, גדולה ביטוח

 את לשקם לאנה שסייע בחיפה, השפעה
 הכרמל. על וילה לבנות גם ולהתחיל חייה ן

 הגורלי כיום אותו רואה שאנה אחד, יום
 בוהמית למסיבה אנה הוזמנה בחייה,
 נעמי החיפאית הבוהמה מלכת של בביתה

 שהתאהבה גבר שם פגשה היא אדווה.
ראשון. במבט בו

 ל,רה, אל עובדיה זהו כי לה הסתבר
 מדליית הדרוזי הצייר עבדאללה, לשעבר

 מדי ומגיע בניו־יורק המתגורר כרמל, אל
 לו בנה בו עין־הוד האמנים לכפר פעם
בית.

 נפרדו לא הם זו, את זה שפגשו אחדי
ועברה מעבודתה חופשה נטלה אנה יותר.

 אשת־החב־ לוי, קי׳ג על ששמעתי מד,
ב אותי ד,יכה ממש בפול־טיים־ג׳׳וב, רה

 הסיפור אז נדהמת, כבר אני ואם תדהמה,
מרתק. באמת כנראה

 הידמו! מלון של מהלובי התחיל זה
 שעות שם לשבת נהגה ג׳קי בתל־אביב.

 או קפה לשתות עניינים, ולדסקס ארוכות
דלת־קלוריות. עוגה איזו על לרדת סתם

וה הצעיר הנסיך הגיע אחד שיום עד
מיל חתיך בדמות מהמעלית ויצא נאה,
 מייד ידעה וג׳קי פייר ששמו 34 בן יונר

 ובאמת, שלה. האיש יהיה הוא זה. שזהו
 כבר יומיים ותוך שלה, כאיש התגלה הוא

להת החליטו ופייר שג׳קי העיר כל ידעה
חתן.

 ג׳קי כל קודם דברים. שני קרו אחר־כך
 שעוד מה ומכל מדירתה מהר־מהר נפטרה

 ומיהרה אבותינו, חמדת לארץ אותה קשר
הצו לשווייץ הראשון המטוס על לעלות

 היה בתל-אביב שקרה השני הדבר ננת.
 בלובי מאחוריה השאירה שהיא הסערה

מחפ כל התחילו פתאום כי ההילטון. של
 כל־כך שהפך ללובי, להגיע תל־אביב שות

 לג׳קי אם התפוצץ. שכימעט עד עמום
7 ילך לא שלהן למה אז הלך,

 סיפור־ על ידעה כבר העיר שכל ואחרי
 במיטב כולם באו הזה, האגדתי האהבה

 לרגל ערכה שהיא למסיבה הגרדמבה
 שם בהרצלידדפיתוח. העתידה חתונתה

 להינשא עומדת שהיא לכל בישרה היא
 נוסעת ושהיא ועשיר, חתיך לאיש־עסקים

אדטו־טו. לשווייץ אליו
 הוכחות ניתנו לא אומנם החתן מצד
לתע קודמים כידוע, שעסקים, כיוון חיות,
 הביזנס את להזניח יכול לא והוא נוגות

 אישי. באופן נישואין הצהרת לתת כדי
 אשת־חברה שישבור מה זד, לא אבל

 מיזוו־ את ארזה היא ג׳קי. כמו חברותית
 החברות לכל והוציאה צ׳או אמרה דותיה,

העיניים. את
 באגדות, שקורה למה בניגוד וזה אבל,

 באושר חיים לא־כל־כך שלה ופייר ג׳קי
 שהגיעני המידע לפי הזה. היום עצם עד

הת האגדה סיפור כל ממש, אלד, בימים
 ג׳קי של והתוכניות מתוק, חלום כמו נפץ

 שפייר מסתבר הפועל. אל יצאו לא פשוט
 לנישו־ שש לא אביו, ובייחוד המיליונר,
 של המפוארת בווילה שקרה מה אי־הבזק.

 לא באמת אני ז׳נבה שליד המישפחה
שה זה יודעת כן שאני מה אבל יודעת,
 שווייץ אחרי מייד ג׳קי, של הבאה תחנה
לונדון. היתד,

 עד לחזור, משתוקקת לא היא לארץ
 פה מכרה היא מזה וחוץ זעם, יעבור

והפריז׳ידר. התקליטים המיטה, כולל הכל,
 של תקן על לשבת ג׳קי תמשיך וכך

 והלא־כל־כך הטובים בימים כמו רווקה,
 יש בלונדון גם ייאוש. אל אבל רחוקים.

 הרה־ פחות לא לובי עם ,הידמו! מלון
תל־אביב. של מזה הפתעות

 בעין־הוד. עובדיה-עבדאללה עם להתגורר
להינשא. החליטו והם יפה עלה הניסיון

 _את עובדיה נטל עדתו בני כמסורת
 בפני אותה להציג כדי הולדתו, לכפר אנה

 הללו הכפר בני כל משפחתו. ובני הוריו
 השניים. בין המוצלח הזיווג את ושיבחו

 מאושרים חיים להם ואיחלו אותם בירכו
 ניסו שכאשר אלא הימים. כל סוף עז־

 הסתבר להינשא, יוכלו איך לברר השניים
 שיצטרכו בעייה עוד להם יש כי להם'

עליה. להתגבר
 העדה בני על אוסרת הדרוזית הדת
 המרת אין עדתם. מבני שלא אשד, לשאת

 שמוכיח מה כזה, במקרה מועילה דת
 בעולם נוקשה הכי לא היא היהודית שהדת

ממנה. קשות דתות עוד ויש
 ^,דת חכמי כל בין ויעחבדיה אנה רצו

ל פיתיון וחיפשו הדרוזית העדה של
 להיות יוכל הפתרון נמצא. ולא בעייתם

 שזה, אלא עבדאללה, של בהתגיירותו
 אינו דתו את שמו, את שעיברת למרות

להחליף. מוכן
 לניו־יודק המיועד החתן !חזר בינתיים

 את יום יום טלפוניות בשיחות ומברר
 אנה אליו. כלתו אהבת של הלהט מידת

 באיזה להימצא חייב שהפתרון בטוחה
 ד,*שניים יינשאו פתרון יהיה לא אם מקום.

 מתכוונת לשם בניו־יורק, אזרחיים בנשואין
הקרוב. בזמן לביקור לצאת אנה
 שיעצור מיכשול המציא לא עוד איש כי

החופה. אל בדרכה גל אנה את




