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ויתר השדר
הכושית על

הישראלית

מת אני כזה. מזל יש אחד לכל לא
 להתגאות, יכול ישראלי כל שלא כוונת
 כמובן, החברה בפני לא עצמו, בפני
 עם סוער רומן של חוויה עבר שהוא

יפהפיה. כושית צעירה
 וה־ הרדיו שדר בוטץ, יגאל אבל

ה גם המקצבים, מכל למוסיקה מומחה
 גם יכול הכושים, של הנהדרים מקצבים )

עם לארץ, הארייאט כשהגיעה יכול.

 הפעם בחיים. מזל להם שיש כאלה יש
 הדוגמנית שניים: של למזל מתכוונת אני

ו רותם עדנה הבלונדית הישראלית
גר במערב וסטפאליה מחוז ממשלת ראש
ראו. יוהאגס מניה

ראעדהממשלה

 ונפגש בארץ, שעבר בשבוע ביקר ראו
 טדי בגין, מנחם כמו הגדולים כל עם

 ש־ ביותר הגדולה הפגישה אבל קולל!.
המבו הרווקים אחד שהוא לראו, היתה
 בצפון רק לא גרמניה, בכל ביותר קשים

רותם. עדנה עם היתד. וסטפאליה,
 בתו מצליחה, די דוגמנית היא עדנה

 האגם זוכר, של-מי־שכל-ירושלמי-בדם
ירו מישטרת מפקד שהיה כרייטנפלד

סיים. של ואשתו שלים,
 רואים לא כלל ילדים שני לעדנה שיש זה

 למרות וצעירה חתיכה פשוט היא עליה.
 נטשה כבר שלה שנות־השלושים שאת

מאחוריה.
 את הכירה היכן לספר מסרבת עדנה

 המסעות באחד היה שזה חושדת אני ראו.
הגר עיני את האירה שם לגרמניה, שלה
 אבל הישראלית. לאופנה הנוגע בכל מנים

 ועובדה קשר ביניהם שיש היא, עובדה
 שראו הראשונים הדברים שאחד נוספת,

 לה לשלוח היה בלוד, כשנחת עשה,
 אני״ לה: ולומר ענק זר־פרחים הביתה
כאן.״

 פנאי. של בעיות קצת היו לשניהם
 עם האופנה בשבוע עסוקה היתד, עדנה

אחד מצד היו ולראו לראש מעל עבודה

 מאחדת ח<פה
מ<עץפחות

 שבה כעיר רק חיפה את תראו אל
יפה רוצחות יפהפיות אסונות. מתרחשים

כעיר רק לא גם ומתאבדות. אחרות, פיות

רותם עדנה
בין־עמים יחסים

 מאד שרצו החשובים האנשים אותם כל
ה של הנמרץ פיקוחו ומאידך בטובתו,

ס שלו, שגריר  סר שלא שיץ, קלאו
 העת. כל כמעט ממנו
אבל ביחד, עשו הם מה יודעת לא אני

 חברות ממנהלי אחד קיש, מיכאל חסת.
 אביו משפחתי. ייחום בעל הוא בארץ הנפט

 ומי המפורסם. .קיש הבריגדיר היה
שיספרו שלו להורים שיפנה מכיר, שלא

 אחד הוא שלה שיוהאנם בפני נשבעה עדנה
ב פגשה שהיא ביותר הנחמדים האנשים

 היתה איתו הערב ושארוחת שלה, חיים
המיו הדוק את כשראיתי ממש. של חוויה

 עדנה שאם הבנתי, שלה, בעיניים הזה חד
 עם רב באושר וחיה נשואה היתה לא

 רומן על לכם לבשר יכולה הייתי בעלה,
דוגמנית. עם ממשלה ראש של

 הישראליים היצרנים עם נשארה עדנה
הא אבל לגרמניה. נסע וראו בגדים של

 וראו עדנה יפגשו. עוד שהם לי מינו
 במחוז היכן: יודעת ואני מתי, קבעו כבר

כמובן. וסטפאליה

שרון) ואריק לילי (עם קיש הראלה
שכונת־זימה צהלה

 נתפסת אגד נהג של אשתו דוגמנית, שבה
 שלה. הבעל של הכי-טוב החבר עם על־חם

 משפחות. מאחדת גם לפעמים חיפה
מיו־ משפחה על הוא שלי הזה הסיפור

ארי אשתו, קיש. הבריגדיר היה מי לו
 המשגעות העיניים בעלת קיש, אלה

 היא ייחוס. יש לה גם הג׳ינג׳י, והשיער
שרון, ואריק לילי של טובה הכי החברה

 יודעת לא אני היום, ייחום לא זה ואם
ייחום. הוא מה

 במקום ובנחת בשלווה להם גרו בני־הזוג
 צהלה, הווילות שכונת המיוחסים, גרים שבו

 דיין. ממשה בתים חמישה של במרחק
 עברו שפתאום עד ובשלווה בשקט גרו
ביניהם. שחורים חתולים שני

 יודעת אני הראשון השחור החתול על
 צעי- :חתולה בעצם היתר, זו פרטים, יותר

 הקישים, בבית כעוזרת״בית שעבדה רה
 במעשי לאחרונה התפרסמה ומישפחתד,

 חתולית, כה היתד, זו חתולה שלה. הפשע
 זמן יותר הרבה היה פשוט שקיש עד

אשתו. עם מאשר איתר,
 ומצאה בצלחת ידה טמנה לא אריאלה

 רוקח משלה: פרטי שחור חתול לה
 כאשר גם הלבן, בחלוקו הלבוש עשיר

בבית־ד,מרקחת. לא הוא
 עד סוערים רומנים להם התנהלו ככה
 די. — והחליטו קיש בני־הזוג שישבו
 משנה-מקום־משנד,- כי להם סיפר מישהו

 כי נכון, היה זה שלהם ובמקרה מזל,
מצהלה. הרחק לא התגוררו החתולים שני

 שלהם הווילה את השכירו ועשו. קמו
 הרבה־דרבה תמורת מסויימת לשגרירות

 והמרגי־ הרחוקה לחיפה ועברו דולרים
וכא האהבה, לה פורחת שוב עכשיו עה.
רציני. זה ממרומי־הכרמל, בא זה שר

הגרמני

כוטון יגאד
הארייאט במקום אייבי

 באחת המופיעה כושית, ריקוד להקת
 ולא לראות, בוטון רצה המלון, מבתי

 לראות הלך המוסיקה. את לשמוע רק
קליק. היה ושם שלהם הלהקה את

 עברה הארייאט קליק. סתם היה לא זה
 בוטון כגברת והתנהגה יגאל, עם לגור
ול לחתונה, המתינו החברה דבר. לכל

כחול-לבן־חום. ילדים
 שהוא לא בוטון. התחרט לפתע, אבל

 לחוד אהבה אולם הארייאט, את אוהב לא
 הארייאט לפחות. בינתיים לחוד, וחתונה

 שעדיין־לא- לב עם בוטון לב־שבור, עם
אין. — וחתונה החליט,
 הוא מה לחשוב זמן לו שיהיה וכדי
 חתם ומהארייאט, מהחיים רוצה בדיוק
 הוא לפיו נתן, אייכי עם חוזה על בוטון

 על חודשים שלושה במשך לו יסתגר
 על ויחשוב בבוקר ישדר השלום, ספינת

להיפך. או בלילה הארייאט
ש לי, אומרים שלי, הבריאים החושים

 וזאת, נגמר, לא עוד העניין זאת בכל
הספי על עלה שבוטון לפני שעוד למרות

 לבנה, יפר,פיה עם אותו לראות יכולתם נה,
וח צעירה אופנה מתכננת כר, נורית

תיכה.

!הדוגמנית

יכוה
ל  חתיכונת מצייר הצייר, נמרי כששאו

 מודל אותה ועושה בחברתו שנמצאת■
 לד,רגע יכולות כולכן המרהיבים, לציוריו

רציני. ביניהם והעניין מאחר מגע ולנתק
מד שאני מה יודעת שאני עלי תסמכו

 שכ־ מלמד הנסיון מאד, פשוט זה ברת.
נקודה. מאוהב, הוא אותן מצייר ששאול

 בהרדיד!, אורית היא המודל הפעם
 באוניברסיטת לשפות חמודה סטודנטית
 ברבים המונצחת זו היא .20 בת תל־אביב,

 שאול. של המשגעים ההיפריאליזם מציורי
 אז בנמרי, חפצות אתן זאת בכל אם אבל
 בודד לו שמסתובב הזמר נמרי יוני ישנו

 שהוא האומרות ויש בתל-אביב, ועצוב
הגדול. מאחיו ומוכשר יפה לא-פחות


