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 רמתי רזחד׳ה את מכירים ושבולם נכון
 !ה־ !בתור !וגם ז׳אקלין, של החברה בתור

 את ׳להביא שהצליחה היחידה ישראליית
 אבל ביארץ־הקודש. לביקור הקנדי־אונאסיס

 לארצות־ יוחזרו ׳אותנו עזבו שהן ׳אחרי
 כיאדריכלית רוחל׳ה מכהנת שם הברית,

 החליטה ניו־יורק, עיריית של הראשית
 כדי לארץ ליבוא הזמן שהגיע הישראלית

 תסכימו ז לא נחמד, בארץ. מהביקור לנוח
מקורי. באמת כבר שזה אתי

 כדי ארצה רוחיל׳ה באה טלינוח חוץ יאבל
ה חבריה יבין יומולדתה את כאן לחוג

 הטריום־דאקלינית, מהתקופה יעוד רבים,
 של חברים הם אם ההיגיון, תורת לפי כי

 הם גם יאז ז׳אקלין של הברה ורחל רחל,
 רוחיל׳ה בקיצור, דאקלין. ישל חברים

 הצליחו שלא :אלה כל את לפצות החליטה
עם עסוקה שהיתר, בגלל אותה לראות

 שבועות
שאלה בסיום!!

 יוצא ׳תכופות לעיתים ליא האמת, למען
 יומיים־שלושה בת חופשה איזה לבלות לי

 כשבבר איבל ׳אילת, הדרומית ׳בעיר־הישמש
סיפו עמוסה חוזרת :אני ישם, להיות מזדמן

 שגם סיבה ישוט לדעתי, ואין, וחוויות רים
מקרן־השפע. תיהנו לא אתם
 אילת יודעים, כולם שבוודאי כפי יאז
 חגתהישבועות, בימי יממש מופצצת היתד,
 מקומות יאת שמכיר מי יוכל •ואחריו, לפניו

 חיים עושה איילת בעיר הנכונים הבילוי
ש כמוני, אחת הולכת לאן אז משוגעים.

קנדי־־אונאסיס ז׳אקלין עם רמתי רחל
.מובילות הדרנים כל

מסי להם ולערוך שלה, המפורסמת החבריה
שצריך. כמו יומולדת בת

 ש־ המסיבה את ׳ביטלה היא כל קודם
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 יומולדת מסיבת ערכה זה ׳ובמקום יורק,
 אשת הטובה, חברתה של המפואר בבית

באפקה. יכניאלי אורח החברה
 מאד יהיה ׳שזה התכוונה היא כרגיל,
 פחות לא שם היו אבל .ומצומצם, אינטימי

 סיפור יסווה מהם אחד ישכל חברים ממאה
ה את ׳ביניהם נזכיר אם ׳ודי עצמו. בפני

 ארנון תא בן־שחד, חיים פרופסור
 את השוודית, חיברתיו עם שבא מילצץ

 טופול, נליח יעל, ואשתו פתיר דן
האדריכ האל, ארזוין האמריקאי הסופר

 ומיכאל כרמי רמי הקר, צכיקח לים
 בעל ואת גבינות, המון שהביא שטראזם

מוסי גם שהביא תוראל יצחק הגלריות
העתיקה. ביפו פותח שהוא מהמועדון קה

ה הראשונה הגברת גם שהגיעה כמעט
שהיא נכון, אופירה המדינה, שיל חדשה

 צ׳יצ׳ יורק הבית, בעילת של הטובה חברתה
 עד בחיוג־ביית ׳תקוע הייה הוא כי נעדר,
מאוחרית. שעה

 הנמרצת רויחל׳ה ׳אצל שזכה מי :אבל
 במילואים האלוף דווקא היה מיוחד ביחס

 לפני איחה להתייעץ ״שבא שיכיר, הרצל
בארצות-הברית. להשתלמות צאתו

 הבדרן למסיבה הגיע הציות ׳לקראית
 ואז נ׳וים, רעייתו בחברת שר יואל

 יומולדת י״ש לידויס שגם לכולם התברר
 הוכפלה הש״מהה בך יום. ׳באותו בדיוק

 במיד חגיגית הופעה נתן ויואל בדבמקום,
 ש־ מה יאבל יודע. הוא שרק כמו יחד,

 החדש הגביר מיהו היה כולם יאת סיקרן
 מחייכת רק ׳שהיא אלא ׳רוחיל׳ה• של ׳בחייה
 ימה מיסתורץ. על ׳ושומרת סתום חיוך

 שהיא הוא לי לגלות יכולה כן ׳שהיא
המפורס החברים כל את להביא •תמשיך

נול היכן שיראו כדי לישראל, שלד, מים
 ׳תיווכחו סבלנות, קצת לכם יתד,יד, ואם דה.

משהו. זה ישגם

 חג של לבילוי סוךעיתק ׳•ששילמו ישראלים
קצר.

 לא בריא, •שיהיה לעומתו, ינלסון, רפי
ה הכובע עם הבחור כיהיוא־זה. משתינה

 של אדירות כמויות לשתות ממשיך שחור
 ה־ ממישיחקי מרוויח הוא שאותה ביחד״

ב־ ביותר הפופולארי המישיחק כדור־ברזל,

ינוקא משח
לעבור איומים

 עליהם? וסיפורים ידועים ׳אנשים מחפשת
 של הכפר יבין ונידיתי נעתי מאד. פשוט
ב בשיאו האקשן היה שם נלסדן, רפי

 של המועדון לבין החמה, זריחת שעות
 בעיקר ישמח ששם שלו, ׳והצוות ינוקא
הלילה. של הקטנות בשעות

ב נתחיל ׳ולרכילות. לחידושים ומכאן,
 להצהיר וממשיך מצויין שנראה ינוקא,
 ליתל־אכיב, וחוזר עוזב שהוא ׳וערב בוקר
 שנים, יכביר !מימנו שומעים זה את אבל
 שיניו־ יבין ׳אולי מקרוב ׳אותו שמכיר וימי
 משיה ינוקא ׳בדיוק לא זה אילת ׳כילי קא

 בקרוב עולה הוא אומנם קשה. עובד שלא
 יאבל משליו, .׳תערוכה לפתיחת לתל־אביב

 על ולישש־בש לשמש יחזור שהוא ספק איו
 עומד שהוא מספר גם הוא הבריכה. שפת

 ״שזה עד יאבל בתל־יאביב, משהו לפתוח
 לראיד תמיד אצפה וגימור מוחלט יהיה לא
ול־ לתיירים ישמח עושות1 ׳במועדונו, יתו
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החמה זריחת בשעות

 שלא המתחרים הפעם, אולם שלו. כפר
 בכל לא ׳וגדולים. חשובים היו לרפי יכלו
 דנטורה, לינו עם לשחק לו יוצא יום

ע הסרט כוכב ה, מג ק ועם המדוז מפי ה
הפ מזמן שכבר ארנון, מילצ׳ן. ארנון

פר מטוס שכר לכסף, ׳חשבון לעשיות סיק
 אד׳ד־ הצמודה חברתו עם לאילת יובא טי

ש ובהירית-שער, ׳תמירה שוודית ריקה,
 שילוש ׳מזה ׳אליו צמודה השמועות לפי

 עליה, יידע ילא יאחד אף ׳אומנם ישנים. וחצי
עתיק רומן שזה היא עובדה איביל

וצעיר. רענן ונראה וותיק
השחקן השכור הקטן במטוס היו יכן כמו

 ההפקר. מן שזכו מאושרים ועוד ונטיורה
מהבו אחיד, ליום רק נשכר המטוס אומנם

 בכפר בילוי ׳אחרי אבל הערב, עד קר
לירוש החזרה על וחבורתו !ארנון ׳ויתרו

למוע ישראל עמך ׳שאר עם ועברו לים
 פריחתו בשיא שהוא ליינו הרגיש שם דון,

 ותיק שחקן רוקד אייך ׳לישראלים והראה
 להתבייש ימה שאין וכרס שער-־שיבד, עם
בה.

 עיני קלטה ואז בעיצומן, היו החגיגות
לע בלי מהחיים שנהנה עליז גרוש עוד
 הפרופסור זה היה אחד. לאף חשבון שות

 נכי השחקנית ישל ,לשעברר זקס, אריה
צעי עם בנעימים מבלה ׳שניראה אלדור,

מהסר ישיר נוף ׳בעלת ׳ועליזה חיננית רונת
 רחל. בשם כולם ׳לפני הציג ■שיאותר, טים,

 ■תחרויות-שתייה, עורכים היו אם ובינינו,
 אפילו בעיות בלי לוקח זקס היה לדעתי

נלסון. את
 וידועים חישובים עיוד שם שהיו מובן
 לכיתוב, אפשר בולם על לא יאבל הרבה,

ו הנשואים בין ישם שהילכו החגיגות כי
ל בדיוק מתאימים הד,״פך, או הרווקות,'

מי ועם סותר, הפל באילת. השורד, אווירה

פתסה אין מרוח
 סבתא לי אמירה הללו המילים את בדיוק

 היא בצעירותי. עוד השלום, עליה ׳שלי,
 הכבוד בשביל ילדה, לך, ״׳תדעי :אמרה
 סופו!שיי,לך רוח יומי!שעושה לעבוד, ציריך

 לימדתי, הלקח את ואומנם ■אני הרוח״. עם
 הקורס את עבר לא ׳שבנראה איחד יש •אבל

ה את למד ולא שלי, הסבתא שיל המזורז
בחיים. הזאת המועילה סיסמה

 הצרפתי לפוור, לז׳אן־שאירל כוונתי
 הבחור באוזן. ׳עג״ל־היהליום עם יפד,־התואר

 שנים כחמש לפיני בארץ דרכיו יאת החל
ב הים־התיכון !במועדון דיסק-יגץקי בתור
 ׳מקומות־ הרסה־הרבה עיבר ומאז אילת,

 בכל ליו יגרם ימה יברור לא לאיש עבודה.
 קצרה. ׳תקופה !אחרי .ממינו להיפרד מקום
 — ■שארם הרבה סל־כך עם יפר, כזה

בעבודה. מזיל בלי ובכל-זיאת
 שם וגם לאילת, עבר הוא הקלוב !אחרי

 עבודה לאיזה עבר משם דיסק־ג׳וקי. היד,
ה המסעדה לניהול ׳ומשם קלה, מינהלתית

 ב־ המועדון לניהול ואחריה באילת, ימינית
 עבר רגליו קלו משם שגם אחרי תל־אביב.

ימים עיברו לא יאבל בנתיניה, למועדוךיליילה

■לפוור ז׳אן־שארד
לו? קורה מה

 עם רציני סיכסוך הסתכסך ויד,בחור ריבים
המקום. בעלי

 מחוסר דאן־שארל עצמו מיוצא כיום
 עליויב־היחיים הוא ילי שנראה וממה עבודה,

 בנו, יאם ניכון, יותר יאו, — אשתו מימש.
 בלי שנתיים •שאחרי ׳נראה אותו. עזבה
 עם ׳מדי יוותר קצת לה היד, ׳וקידושין חופה

 את ועזבה בינה את לה לקחה הייא הבחור.
 ארץ-טולדתיה. צרפת, לטובת ,לאנחות האב
 ,9ה־ בן הגדול בנו עם זה ראן עושה ומה

 מוסר הוא יאז או, הקודמים? מנישואיו
 יהווה שלא העיקר למישפחה־אומגת, ׳אותו

 השסועות לפי ׳בחיים• זמיבשול מיטדד לו
 שהספיק שונאים הריסה זה לז׳יאן לו יש

 יאת־ ורק שנים, יחמש במשך ׳ולציבור לטפח
 אוסרת יאסת גזעית ׳בחורה שמעתי ימול

 ״הדבר :אמרה יחיא אותי. שהמם מישפט
 ז׳אן- של באישיות ׳נוצץ שנשאר היחידי
שבאוזנו״. העגיל הוא שאיריל

 עצמו את החשיב שתמיד לז׳אן, בקיצור,
 מקום- במצייאת בעיות יש גבוה־גבוה,

 על רבים מקומיות אין הרי כי חדש, עבודה
ב מנהל לעצמם לד,:רשות שיכולים ירמה
 ישאילולא לי, ותאמינו גבוהה. כיל־כך רמה

 חזקה. איש יעל ׳שבוער ישלו החדש הרומן
 במדינה מזלו את לחפש נוסע היה.האיש

אחרית.
 לבם לספר לי •תרשו הזה הרומן על אבל

 הייתה הבחורה פשוט, ׳אחרית. בהזדמנות
 שחיבל באחירונה, בכותרות הרבה כל־כד
 לי יישאר כך עליה. סיפור של קצה, לבזבז

סקרנים. ׳תישארו ׳ואתם הבאה, ׳לפעם גם

 הביתה נוסעים מחד הרי משנה, זד, אין
 מורה ירק ;אזכיר ׳ונשכח. ׳נגמר הכל וממילא

׳שהח מבוגרת בלונדית ׳אחת, תל־אביבית
 ומי האחרונה, הרסנית אולי לה שזיו ליטה
 זכרים ומחליפה רוקדת אותה׳ ראה שלא
 לו. סיפרו אילו מאמין היה לא ערב מדי

 מסע־ בגלל כמובן ׳אנונימי, זה ׳וסיפור
ערכה. שאותו הצייד־הגברי־הגשוי,

 היחידי האמיתי הנחמד אית עוד ׳אזכיר
 הלא אישי, באופן לשימחיתי, מכירה, שאני
ש החיפאי, ׳עופר יולי ׳איל־ר,ספנות הוא

 ומי ׳נילסיון. רפי יבנו, עם החג יאת בילה
 כבן, רפי את אימץ ׳וממתי למה ׳ששואל

 המילחמה, מימי עוד ארוך סיפור ישמע
 ומאז בבית־ר,חולים ייחד ישכבו כששניהם

 יו־ יחג ואין הדוקים, קשרים ׳ביניהם נקשרו
ב רפי את בהם יכבד לא שיולי ׳שימחה
בכפר. ובשתייה ביקור
 מסיבה שנשארו, אלד, יכל ■לידיעת רק אז

 הפסדתם :׳בחג־השיסועות בעיר כלשהי,
שיגעון. יומיים


