
למסעדה ממסעדה

 שקט לנו היה לה־פאוור מנדי מכיוון
 על סיפורים יש שוב אבל חודשים, כמה
שלאי אפשר ואיך האלה, היפים שני

 במסעדת שעבד שאיל ׳אןז ככה, אז
 אחרי משם הועף כמנהל הקטנה תל־אביב

 מספרים הטבח. נ׳ונסץ עם מכות שהלך
 ברירה. היתה שלא עד בעיות שם שהיו

 ה־ כמנהל כוחו את ניסה הוא אחר־כך
 אבל אחד, מיספר סטור בדרג מיסעדה

 קצרה. תקופה אחרי ממנו נפרדו שם גם
 בארץ? לעשות לו נשאר עוד מה נו,

 לאותה הגיע עצמו והוא הרבה, שלא כנראה
 לברלין ונסע לו קם פשוט לכן המסקנה,

ש גם מספרים יש שם. עתידו את למצוא
 ורטן התלונן הוא הארץ, את שעזב לפני
הקטנטונת. ארצנו נגד

 כבר אבל בארץ, עדיין לעומתו מנדי
 יעברו לא דבר, יודעי לדברי המזוודות. על

דון תסע והיא רבים ימים לונ  להופיע כדי ל
תיאטרון. בהצגת שם

לאפבו שארל וז׳אן מנדי
בברלין העתיד את לחפש

 שיער קצוצת קנדית בארץ לה מסתובבת
 לויפ שמה מוזר. אורח־חיים ומנהלת

 לשם שייך וההרשקוביץ הרשקוכיץ
 מרדכי. החמישי, בעלה של מישפחתו

ה פניקס הביטוח בחברת עובד מרדכי
 ברז, לו עשתה ולויס כסגן־מנהל, ישראלי

 קנדית מיליונרית מולטי היא עלינו. לא
 רוצה, שהיא מה רק עושה חייה שכל
 לחו״ל לה נסעה אחד, בבוקר לה קמה

 41 בן אחר חתיך משם איתר. והביאה
השישי. בעלה להיות עומד שכנראה

 לשניים בנפרד. כיום גרים ומרדכי לויס
מבו לא קבוצה יש ללויס אך ילדים, אין

 ד־ בת היא, כיום הקודמים. מבעליה טלת
מש ושובבה, קטנה ילדה כמו נראית ,39

 ו־ ילדים במישחק כמו החיים עם חקת
אי למה הגג. עד מבסוטה  מסדר הכסף ל

 בא וכשהוא רע, לא החיים את לכולם
הסוס. על הבנאדם בכלל אז בטונות,

בעננים ראש
 חורף בימי להנאתכם לכם תטיילו אם
 שיש את תיראו בדיזנגוף, אלה יפים

 עליו לא וראשו מהורהרות כשפניו קולר
ו ניגשתי בקודש, כהרגלי אני בכלל.

 היית איפה שיש? העינינים ״מה שאלתי
 רחוק שם עשית ומה ימן הרבה כל־כך

הסיפור. ולפניכם בחו״ל?״
 ברצינות. מאוהב סוף סוף שלנו שיש אז

 הקשוח לזה לו, גם קרה זד. לעשות מה
ב לא אם ובמי, האורניום, קשר מהסרט

 את אז לקולנוע? השוודי המכון ראש
ה של במאי הכיר הוא פדיניוס ליזד!
 בקאן, הסרטים בפסטיבל האחרונה שנה
 וליזה הישראלי, הביתן את שיש ניהל שם
 הפריד הללו הביתנים שני בין השוודי. את
 לבקר שבא מי כל מדיקט. דק קיר רק

 ולא השוודי בביתן יושב שיש את וראה
 היגר?״ כבר שיש ״נו, אמר כישראלי,

ברורה. והכוונה
 בקאן, שם הקצרה האפיזודה אחרי אז
 וכאן ולמולדתו, לארצו איש איש חזרו
 והמיב־ המיברקים הטלפון, שיחות החלו

ל שניהם הגיעו אלה כל ודרך תבים,
 השני. בלי האחד יכולים לא שהם מסקנה

 יחסי־הציבור מסע את לעשות שיש לו נסע
הקוסם גולן מגחם של החדש לסרט

 לברלין, להגיע במקום ? מה אבל מלובלין,
 חזר. לא הוא ומשם לסטוקהולם הגיע הוא

 שכרו חיים, כיף של חודשים שלושה במשך
 בכל וטיילו מכונית, האוהבים שני להם

לחזור. היום שהגיע עד אירופה,
 נשארו שיש של והראש הלב מה, רק
 מעלות בשלושים בשוודיה שם אי להם

 השאלה על יהיה? מה אז לאפס. מתחת
 אבל לענות, יכול לא הוא הזאת הפשוטה

עצמם. בעד שידברו לימים נחכה

בשוודיה פדיניוס ליזה עם קולר שיש
באהבה לסטוקהולס להגיע

ת כנו ס ה
ת כו רו הכ
ע צו ק מי ב

 כותרת עלי לאיש קרה מה תאמינו לא
 לפני שלישי ביום פאר, מני שלנו החביב

 ליבו אומץ את הראה הבחור כשבועיים.
 את הכנים בתוכנית, נחש עם כששיחק

 שהוא ידע לא ובכלל הנחש, לפי אצבעו
 החל הסיפור בטוח. מוות עם משחק בעצם

ה כוכב שהיה הצעיר הבחור כשיעקב,
תת הוא הזה שהנחש למני הבטיח נחשים,

 מחקר עשה מני בכלל. מסוכן ולא ,ארס
 שאין חגיגית לו הבטיחו כולם ואכן קצר,

לדאוג. מה לו
ב הסתכלה בבית, ישבה אשתו קרני

 דאגה, מרוב עצמה את ואכלה טלוויזיה,
 שידוע בעלה את מכירה כמוה מי כי

 על צוחקים תמיד גדול. הכי לא כגיבור
מ ואלרגיה מג׳וקים פחד לו שיש מני

 ואומרת קרני יושבת בקיצור, חתולים.
 נגמר הנחשים על שהקטע לאל תודה

 העניין את ועבר הוכש, לא עדיין ובעלה
 אחרי דקות שכחמש ידעה ולא בשלום,

ב הטלוויזיה לבניין צילצל השידור, גמר
 מהאוניבר־ לזאולוגיה פרופסור ירושלים,

 למני והודיע בירושלים, העברית מיטה
ושילך חי, שהוא מזל לו שיש חגיגית,

פאר ומני קרני
בירבת־הגונזל להגיד

 הקרוב בבית־הכנסת הגומל בירכת להגיד
ומייד.
הזה? הנחשים סיפור מכל מתברר מה

 הטבעות ובעל הארוך הקסקסים תלום אז
 הצפע, כמו ומסוכן י1אר( לא אומנם הוא
 קטנה, לא ארם מידת טמונה בו גם אבל

 אבל הקידמיות, בשיניו שלא אומנם ונכון
 שיניים וחבויות טמונות הממזר לזה רבותי,

 כמות מהי כמובן, תלוי קטלניות. אחוריות
מאד להיות יכול שהמצב ברור אבל הארס,

נעים. לא
 לטייל שיכולים שחשבו אלה לכל אז

 העיקר נחשים, עם ולשחק בטבע חופשי
 שלא חדשות. לי יש צפעים, יהיו שלא

 תמשיכו פשוט נמהרים, מעשים שום תעשו
 חברותיים לא אלה מנחשים, להתרחק

 לראות רוצים כל־כך אתם ואם בכלל,
 ברור שלם, גן־חיות זה בשביל יש אותם,

 נחשים בתוכנית, מני אצל אחד, דבר רק
נראה. לא כבר

חתונות שתי על ריקוד
רום, ציפי חיפה של והדינכית הפעילה מצד שקט והיה חודשים כמה כבר עברו

 בעניין כולה היתה פשוט ועבדה, בשקט ישבה חידושים. בלי שבוע עליה עובר שלא זו
 צוותא מעין ופתחה הלכה לכן עליה, קטן בלבד בוטיק אבל שלה. החדש הבוטיק של
 יין עם ארועים׳ הצגות, דומה: הרעיון אבל השם, אותו תחת לא אומנם חיפה. של

? בזכותה שלגו הנמל בעיר הלילה חיי יתעוררו סוף סוף אולי נו, חופשי. וריקודים וגבינות
 הרומן עם סוף סוף גמרה ציפי באמתחתה. להם שיש החידושים כל אינם אלה אבל

 במיסגרת באיראן אבי כששהה ציפי, של לדבריה .27ה־ בן פלדמן אבי שלה, הארוך
 לב, מיבה רב־ההובל עם בארץ כאן יצאה היא בונה, סולל של כרואה־חשבון עבודתו
חתונות. בשתי לרקוד יכלה לא פשוט וציפי אהבה, שם התפתחה רומן ומסתם
 המצב לאור עכשיו, אבל למיכה, פנוי זמן לה היה באיראן היה שאבי זמן כל
 ציפי בשבילה. אפילו מדי יותר זה אחת בעיר מחזרים שני ארצה. אבי חזר באיראן
 תפנית עשתה הבכירה, בתה כגיל כמעט שגילו אבי את שיחררה חושבים, רגע עשתה

 בפיראוס, בשנה חודשים כמה החי גרוש, שהוא מיכה מיכה. על והתלבשה חד־משמעית
 שהיא העסקים בל עם ציפי תעשה מה רק היא השאלה בהחלט. רציני לציפי נראה

 ציפי את שמכיר מי בשעתה. לצרה דיה אבל בה. לחיות לפיראוס כשתיסע פותחת
תחזור. היא לדאוג. מה לכם אין מים. בלי דג כמו זח חיפה בלי שציפי יודע


