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טיפות כשתי דומה היות* על *סף ך
 עוצרים אחת (לא ניקולסון לג׳ק מים **

 אוטוגרף), ממנו ומבקשים ברחוב אותו
 * יאכטה, בעל גם יהודי, גם הוא וול וולטר

 לקארלה, נשוי וגם במייוחד עשיר לא גם
הילדותי. הגוף ובעלת פיצפונת־הקומה

 מיני אחד זוג הם וול וקארלה וולטר
ב כעת העוגנים ״זאבי־הים״ עשרות:

 סיפור עוד רק הם שבתל־אביב. מרינה
או הקמים ביבשה, הגרים לגבי יוצא־דופן

 — בן־כלאיים בהיותו הלבנה״, ״החלאה
ספרדי. ולא כושי לא

 הארלם. של טיפוסי תוצר הוא לדבריו,
 מכך וכתוצאה הוריו, נפרדו צעיר בגיל
החי ברחובות. עצמו בכוחות לגדול נאלץ

 השכלה ברכישת כרוך היה שלו העצמי נוך
 בעבריינות וגם כיתות, תשע של פורמלית

 שעוני־ שדידת מכוניות, גניבת כמו ״קלה״,
 ילד,״ כל ״כמו וכר. ארנקים גניבת הנייה,
וולטר. מחייך

בלילה! המאויש
קשורה ביבשה, ,תיקון׳ וול פחת

 שבדרום־צרפת. הצרפתית הריביירה כמו נראית
מיש־ של ספינתה עוברת כשלא כתיקונם, בימים

המארינה. של המזח אל הספינות, כיתר היא, אף

שסם ושמה ספינה
בשם לה שקרא יהודי, ממוצא אמריקאי

 שבתל־אביב במארינה אלה בימים עוגנת
 לזוג שייכת הספינה יסודי. שיפוץ ועוברת

נתן. אייבי של ספינתו שנבראה לפני עוד שלום״

 המוסד ובין בית־ספר בין חילק זמנו את
 בפניו עמדה 17 לגיל ובהגיעו לעבריינים,

האמ חיל־הנחתים או בית־כלא :הברירה
 מאד ״זה במארינם. בחר וולטר ריקאי.

 על חותם משתכר, ״אתה מספר, הוא קל<״
שהתנדבת.״ תודה אומרים ולמחרת הנייר,

ה באוגדה שנים עשר שירת במארינס
 אותה כן, (כן, הגדול״ ״האדום ראשונה

 הסרט כעת נעשה שעליה מפורסמת, אוגדה
מרווין). לי של בכיכובו הגדול, האדום

 לגמור הצבא לו איפשר שירותו במיסגרת
 ולסיים לו, שחסרו שנות־הלימוד כל את

 אווירו־ בהנדסת ראשון תואר יותר מאוחר
 שהצבא מספר וולטר באוניברסיטה. נוטיקה

 כי גבוהים, לימודים מעודד האמריקאי
 צבאי, בסיס ״בכל אותם. מחייב בו הקידום
 חינוכי מרכז להם יש בוויאט־נאם, אפילו

מהלי גדול חלק מרצים.״ לשם ומביאים
בהתכתבות. נעשה מודים

 עבר במכונאות־מטוסים, שהתמחה אחרי
 מחומשים, מסוקים טייס והפך קורס־טייס

 שנים שלוש הקרקע. בכוחות התומכים
 פעמים, חמש והופל בוויאט־נאם, טס הוא

בשבי. להילכד מבלי
 בית

גלגלים על
בברי המים, בתוך פגש קארלה ת ^
!  שעליה תנועת־הנוער, של כת״השחייה ^
 בראש, ראש התנגשו הם השניים. נמנו

 ,13 בת והיא 15 בן היה הוא וחתאהבו.
נפרדו. לא ומאז

 לעבריינים, לבית־ספר אותו כששלחו
 ולהפגין סיגריות לו לשלוח קרלה הקפידה
 הם למארינס, שהתנדב לאחר שנה נוכחות.

התחתנו.

 בשעה לא או חוזרים לעבודה, בבוקר לא
 בלי או עם מבדר סרט לא או ורואים חמש,
החברים. אותם

 שנים שבע כבר נמצאים וקארלה וולטר
 לחזור בדעתם עולה לא שעה ולפי הים, על

 אחד שכל למרות ציוויליזציה, שקרוי למה
 ״חיים שקרוי מה לחיות לחלוטין כשר מהם

 בעל הוא מהם אחד וכל בעור״, מוצלחים
 היא אווירונוטיקה, מהנדס הוא — מיקצוע

מעצבת־פנים.
כלא

מאדינס או
מיק הסבה לעיסות אותם דחף ה

והו לרב־חובל מהותית כל־כך צועית ■•
י ראשונה בלת

גרמני־הולנדי, ממוצא יהודי הוא וולטר
 ילדותו שנות את ניו־יורק. יליד ,31 בן

 הספרדית הארלם בין מנהאטן, בצפון העביר
שנקרא מה על ונמנה הכושית, והארלם

 המילה מקור פרטית. סירה — יאכטה *
 — (יאגן סירת־צייד : ופירושה בהולנדית,

לצוד).
בתוכה, נמצא אינו ״שלום״ הספינה של האורחים חדרבטוקלן אורח

 מאפשר כזה אירוח הסיפון. שבקידמת החרטום על אלא
הקשים. החמסין בימי הים מכיוון הנושבת ומהרוח המארינה של מנופה ליהנות לאורחים

 שבע ומתוכם שנה, 13 מזה נשואים הם
 ים. בלב יותר, אינטנסיבית בצורה שנים

החו נשוי, זוג לכל מציעים וולטר קארלה
ב לגור לעבור מוצלחים, שנישואיו שב

 לצפות אפשר שנה. חצי למשך יאכטה
 במיבחן לדעתם, מרחיקות־לכת, לתוצאות

 מיקרים על לספר יודעים אף והם זה, מסוג
 בלב דווקא רע בכי שהסתיימו זיווגים של

טוב. בכי שנמשך מיקרה אומנם, הם, הים.
 התחיל בצבא לשירותו האחרונה בשנה

 נעים, (בתים ניידים בתים בבניית לעסוק
 תמונות, רהיטים, — קומפלט העשויים
 גוררים אותם שקונים לאחר וכר. וילונות

 על אותם מושיבים שרוצים, לאן אותם
 יום אך לבתי־קבע). אותם והופכים יסודות

 הגיע ובטיסות, בצבא בביזנס, מאס אהד
 עובדות: בפני קארלה את והעמיד הביתה

 קניתי והמכונית, העסק הבית, את ״מכרתי
העולם.״ סביב לשוט הולכים ואנחנו יאכטה

 תבוא. לא אם יקרה מה שאלה קארלה
 שהאיש משום יודע, לא שהוא השיב וולטר
 שתשב יסכים לא בוודאי הבית את שקנה

 עם באה והיא קארלה, את שיכנע זה שם.
 בן אז שהיה הקטן, וולטר — ילדיהם שני

 מהרה עד שלוש. בת אז שהיתה ובס, שנה,
 הם וכיום והיאכטה, הים רזי כל את למרו
ליבשה. חזרה על אפילו חושבים אינם
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