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 על הזדקף ברלין שבעירייה נישואין י ׳

 האשה את סקר נוצצות בעיניים מושבו.
 לאחר־ מולו. שניצבה קצוצת־השיער, הנאה,

 הניירות ערימת אל מבטו את העתיק מכן
 כמה להמתין עליכם יהיה ״סליחה, שבידו.
 מצביע כשהוא בהתנצלות, אמר דקות,״

 בבקשה.״ שבו ״אנא, בחדר, ספסל על
 של בזרועו זרועה שילבה זהובת־השיער

אומר וללא לה, בסמוך שניצב הנאה הגבר

 הנראה חסר־פרוטה נער־שעשועים פניו
 של בדיסקוטקים כדיסק־ג׳וקי שעבד כהיפי,
 אך שמה. את הנושאים הראשון, בעלה

 את העדיפה אכן שמאנדי היא, עובדה
 שעגיל־יהלום המקסים העני ז׳אן־שארל,

 ליבו, ג׳ו על־פני אוזנו, על לו תלוי בודד
המקריח. העשיר
 מאנדי, ניהלה ומתמיד שמאז אומנם, נכון

 אנשי עם שלה המפורסמים הרומנים לצר
היא סודיים, רומנים גם הגדול, העולם

 ב־ שלו החברים מועדון מניהול ופוטר
 המקום את לפקוד נהגה מאנדי קפריצ׳ו.

 דומיניק, עם במיוחד והתיידדה ערב, מדי
 יחסיה גם המועדון. של הצרפתיה המלצרית

 הכירו הם והתהדקו. הלכו ז׳אן־שארל עם
הסי המיסעדה את ניהל ז׳אךשארל כאשר

 את מכן ולאחד באילת שאולי רפי של נית
 לג׳ו אירוסיה את שביטלה אחרי המועדון.

 לאהבה. ז׳אן־שארל עם מאנדי קשרי הפכו
שהידועה־ שארל, כי מספרים, יודעי־דבר

 כשפתה לתל־אביב הגיע ז׳אן־שארל
ש בקפריצ׳ו מועדון־החברים את שאולי
 המקום. כמנהל התמנה הוא הירקון. ברחוב

 שלו, הקודמים העבודה במקומות כמו אך
הממו לבין בינו שחור חתול עבר כאן גם
 המקום את לנהל עבר הוא עליו. נים

 בסיגנון חברים מועדון- שהוא בנתניה,
 כאן גם אך שאולי. רפי של מועדונז
העבו את ועזב המקום בעלי עם הסתכסך

לצרפת, וחזרה ידידתו אותו כשעזבה דה.

 חודשים שלושה לפני יוק

 ,וייס־דייוויס־שאול מאנד׳ יסרה ב

 קנאדי למיליונר נישואיה את

ה>0רפי(למ מבעלה גירושיה אחרי

בחתונה נישאה היא השבוע

 למרקיז בברלין צנועה אזרחית

זיאושארל(למסה) הדיסקוטקים

הראשון בעלה של שבידו שהיה

 להבחין יכלו שבתם ממקום הספסל. אל פנו
 בעובדי שאחזה הפיתאומית בהתעוררות

 המבטים כל הופנו קסם כבמטה האגף.
 נשמעה שבבניין הפרוזדורים מאחד לעברם.
 :המזכירות אחת מפי בגרמנית, רמה קריאה

 רייס מאנדי מהר, בואי מולר ״פרוילין
 מתחתנת, פרופיומו, מפרשת זאת דייוויס,

מהר!״ בואי

העני
ם סי ק מ ה

מאג מאשר אחרת לא זו היינה אכן,
 של הגדולה הכוהנת דייוויס, רייס די

 ואשת- קולנוע שחקנית בישראל, ־הלילה
 בארץ ידידיה כל את שהפתיעה יכולות,

 הבולשות מעיניהם הרחק ונישאה, ^לם
 ללא בשקט, בשקט התיקשורת, וזי

ידידים. או מישפחה קרובי של
בן לפאוור ז׳אן־שארל :אושר י

 עם יחסיו כי בטעות חשבו רם
 ז׳אן־שארל לחלוטין. אפלטוניים

 בעלה על־ידי המועסקים |רבים
שאולי. רפי מאנדי,

הזוהרת, הבלונדית כי מאמין
 ל־ חודשים כמה לפני ילהינשא
על תעדיף ליבו, ג׳ו הקנאדי

 מאנשי לה כשנמאס שלפעמים, לומר, נהגה
 היא והמפונקים, העשירים הצווארון־הלבן,

 זרוק, היפי צעיר איזה עם לה מתפנקת
 מסוגלת והיא הנשמה, על גרוש לו שאין

 לא כי אם מידה באותה מכך ליהנות
מאד. לה חשוב שהכסף כיוון זמן, לאורך

 החל ז׳אן־שארל לבין מאנדי בין הרומן
 הלילה באותו בדיוק שנה, כחצי לפני

 הנזקוס ממועדון בצאתה מאנדי נישדדה בו
 את לדבריה, ממנה, שדדו אז בנתניה.
 כמתנת ליבו ג׳ו לה שהעניק הגדול היהלום

אירוסין.
 לג׳ו לנישואיה התכוננה עדיין אז אולם

חב של הדירקטוריון יו״ר גם שהוא ליבו,
 נסעה היא אליאנס. הישראלית הצמיגים רת

 ותיכננה מונטריאול מגוריו, לעיר אליו
 התפכחה לטענתה אינטימי. נישואין טכס
החתונה. ערב רק

סי אחרת,״ הכל לי נראה ״במונטריאול
ה גם היו של הידידים ״בישראל פרה.

 אנשים אלא הכרתי לא שם שלו. ידידים
 גם הבנתי שלי. בראש שאינם מכופתרים

 נישואין למיסגרת להכנס מתכוון שג׳ו
 לשחק.״ להמשיך לי להתיר ולא נורמלית
חתו את שביטלה אחרי לישראל כשחזרה

לז׳אן־שארל. נצמדה נתה
 לפאוור דאן־שארל ניהל תקופה באותה

שאולי רפי עם שרב אחרי המקום, את

 עם לצרפת וחזרה אותו נטשה שלו בציבור
 באופן להתגורר עבר השלוש, בן בנם

 ברחוב מאנדי, של הגג בדירת לא־רישמי
בתל־אביב. המלכה שלומציון

 ה סעד י מ
בברלין

*  הצרפתי הצעיר ז׳אן־שארד? יהד ן
 שנים כשלוש לפני לישראל הגיע 1*

 לאחר באילת. הים־התיכון במועדון ועבד
 במלון השף־דה־ווילאג׳ להיות הפך מכן

 התואר יפה הצעיר באילת. האדום הסלע
 להעמיד היכול בחסד, דיסקו רקדן שהוא

 לבבות את המיס טראבולטה, ג׳ון את בצל
 הוא באילת. המתבגרות והנשים הנערות

 האדום הסלע של בדיסקוטק כמרקיד שימש
 כשהוא במקום הקצב את נתן לילה ולילה
 במועדון כמו אך אירוטיים. ריקודים מדגים

 לא האדום הסלע במלון גם כך הים־התיכוו
 לבסוף והגיע עליו הממונים עם הסתדר

 שאולי רפי את הכיר כאן לתל־אביב.
 דאן־שארל עובדיו. לחבר מייד שצירפו

 והיה באילת הסינית המיסעדה כמנהל מונה
 עם באילת התגורר הוא בה. החיה הרוח

 שלו, אחר בן ועם התינוק בנו עם ידידתו,
קודמים. מנישואים תשע, בן

 מישפחה של לטיפולה התשע בן בנו נמסר
אומנת.

 אותה כל הקפידו ומאנדי ז׳אן־שארל
 מאנדי בסוד. שלהם הרומן על לשמור עת

 לקחה לא מעולם אך לבלות, הירבתה
 כשהיו ז׳אן־שארל. את לבילויים עימה

 מסתגר היה הוא לדירתה, אורחים מגיעים
 שהסתלקי. עד משם יוצא ולא בחדר־השינה

 מסיבה עציוני מרים המפיקה כשערכה
 דיפלומט, מלון בריכת סביב לשחקניה,

 שהרומן למרות בגפה למקום מאנדי הגיעה
בשיאו. אז היה דאן־שארל עם שלה

 מהנוף השניים נעלמו שבועות כמה לפני
 להינשא כדי לברלין, טסו הם התל־אביבי,

 — ילדיהם שני את איתם ולקחו בה,
 מנישואיה בתה התשע, בת דנה את מאנדי

 בנו את לפאוור וז׳אן־שארל שאולי, לרפי
 של אחיה דייווים, דיים דייוויד התשע. בן

 עיר מבירמינגהאם, ארצה שהגיע מאנדי,
 כי סיפר באנגליה, השניים של הולדתם

 לבקר עומד הוא וכי מאד מאושרת מאנדי
 מגוריהם במקום הטרי הזוג בני את בקרוב
המערבית. ברלין החדש

 מיסעדה לפתוח השניים עומדים לדבריו
 מנדים, כמובן, שתיקרא, בברלין, סינית

המקום. בעלת על־שם
37




