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לשוה

ק של ד-תדשה ״״בזזו ״•י ליח סיפרתי מזמן לא רי  טלי הרקדנית עם סיגי א
ר. אי  את עזב לשושי, שנשוי אריק, י
 בהירת־ה־ הרקדנית עם לגור ועבר הבית
 ידידיהם בתל־אביב. מפואר במלון שיער

 פרצה שאהבתם לספר ידעו השניים של
חד שיאים ושברה ההיגיון, גבולות כל את

 ובילו לרגע, אף נפרדו לא השניים שים.
 טלי השניה. בזרועות האחד זמנם רוב את

 והתפנתה עיסוקיה כל את כימעט זנחה
 הוא כי מספרים שעליו באריק, לטפל
להתפנק. והאוהבים היודעים מאלה

 הראשי בתפקיד אריק משחק אלה בימים
 סיפור את המתארת אחד, אברהם בהצגה

 שהמי־ כנראה אברהם־שרדדהגר, המשולש
 של במוחו מחשבות עורר במחזמר שחק

 להתקרב והתחיל טלי. את זנח הוא הזמר.
לשושי. מחדש

 חבר יש לאריק :היה כך שחיה ומעשה
 רק לא הם השניים ,ככר. משה בשם טוב

 בשכנות התגוררו אף הם טובים, חברים
אשתו שושי. עם יחד אריק חי שבהם בימים

ן דו י ס
יודע היה

שוני אבי השם ר  אומר אינו אולי ג
 את לו שחייבים כאלה יש אבל הרבה. לכם

ה בכפות מרפא הוא גרשוני אבי חייהם.
ב הוא כי עליו מעידים ומטופליו רגליים,

 הוא ספרות דקות מעולה.■בתוך אבחנה על
ה דרכי את ואף הכאב, מקור את יאתר

טיפול.
 טוב. מרפא רק אינו ,25ה־ בן אבי. אבל

אמיתי. חתיך גם הוא
ל התחיל בשווייץ, והשתלם שלמד אבי,

ו ארצה, שובו עם מיד ביקורי־בית ערוך
 כדי תוך רבים. תל־אבנביים לבבות כבש

 ופתח ומעמד שם לעצמו רכש גם הוא כך
מירפאה־־פרטית.

הקי של הרפואיות הסגולות על לא אך
 לכם, לספר רוצה אני מחולתה בוצניק

ב הגדולה וחולשתו חולשותיו. על אלא
 אינו גם והוא מבוגרות. נשים היא יותר

 התפספס קצת זה הפעם אבל זאת. מסתיר
לו.

ב לטפל התחיל הוא חודשים כמה לפני
 הבינזון תיאטרון שחקנית של רגליה כפות
 בהצגה אלה בימים המשחקת פרל, יעד
 המטפל בקסמי נשבתה יעל בראש. יתוש
לי אל אבי הגיע כפות־רגליה ודרך שלה
 את יעל ניצלה במילואים היה כשאבי בה.

 בחו״ל. לטייל ונסעה התיאטרון מן הפגרה
ל והמתינה מדירתה יצאה לא וכשחזרה

שלה. הפרטי המטפל של שובו
ו אבי בין התנהל לחו״ל נסיעתה לפני

 מאז ובכפות־הרגליים. בעיניים, רומן יעל
ה בין הקשרים התהדקו לארץ, יעל חזרה

ביניהם. להפריד אי־אפשר וליום שניים.

 . מאוד היו ראש־הממשלה מלישכת החברים
 במיק-. מגזימים הם שמא חששו הס מתוחים.

 לפניהם! פרם הנידיורקי החבר אך צת.
 שבאו! מישראל, חברים של מכובדת רשימה
השתכנעו. והשניים ונפגעו, הציצו

נכנסו? רק למועדון. אותם לקח החבר
 עי-ן חלקם ונשים, גברים להימלט. רצו —

 גברים, עם גברים נשים, עם גברים רומים,
־| אך ובקבוצות. בזוגות נשים, עם נשים  ה
 מניו־יורק והחבר מאחוריהם, נסגרה דלת
 הוא,, הראשון הרגע שתמיד באוזניהם לחש
 אנחנו; ״איך מתרגלים. אחר־כך קריטי. הכי

 ספק! שאלו הם ?״ שלנו המישרה עם יכולים,
 ה־' החבר, פרוע. בצחוק ספק בהיסטריה,

 מש־ן כוסית להם סידר התגובות, את מכיר
אומ לעניין. נכנסו והם כוסית, ועוד קה,
נכנסו. אבל באיחור, קצת נם

 י הסוף. עד היו הם אז בפנים, היו וכשהם
 - המישפ־ המיסגרת על שמרו הם בתחילה

 ־ יכלו לא כבר אחר־כך המקובלת. חתית
 מישהו בקבוצות. וניסו האתגר מול לעמוד

 - איבדו והם בטבע דרכים עוד שיש להם לחש
 ' מי ושם פה סיפרו, ואפילו עשתנותיהם. את
 עוד זה אלי, הגיע שזה כמו אז נו, הם.

 הם ועכשיו שלהם. למעביד להגיע עלול
 אי-אפשר פשוט שבלישכה מודאגים, כל-כך
אותם. להכיר

 מדי צעירה יעל — אחת בעיה רק קיימת
 שאלה אותה מטרידה וכעת אבי. של לטעמו

 כפות־רג־ אבי ימצא האם — בלבד אחת
ממנה? אותו שיקחו יותר, בוגרות ליים

נישואי

ראש־הממשלה, שלו. והנופש אחד כל
חופ לבלות כדי לצפון יצא בגין, מנחם

 מעובדי שניים ךאילו בנהריה. קצרה שה
כרווקים, בארץ מוכרים שאינם לישכתו, !
 הבלתי- האפשרויות בארץ קצר לטיול יצאו 1

 ה־* בעיר השאר בין נחתו הם שם מוגבלות.
 אחת רצינית פגישה בין ניו־יורק. חטאים
 יושב הגדול שבכרך נזכרו הם לשניה,

ו הקטנה, בארצנו גם המוכר ישראלי,
 ■י לנוח המגיעים מישראל לחברים דואג הוא

, לים. מעבר
. במה שאל והוא טלפון הרימו השניים

 רצו לא הם לפוליטיקה לעזור. יכול הוא
 להם יש זה שאת גם מה אותו, להכניס

 רצו הם השנה. כל במשך לראש מעל עד 1
 מהבית רחוק נמצאים וכאשר שונה. משהו 1
 לג־ לא למה דין־וחשבון, לתת צריכים ולא ■
? זה את צל 1

מחפ מה מייד הבין מניו־יורק החבר
 באיזה רק שאל הוא התיירים. בני־עמו שים

 השיטה בעייה. לשניים היתר. כאן סיגנון.
 הים מחוף גם להם מוכרת הקונבנציונאלית

 ניו־ עד לבוא זה בשביל תל־אביב. של
שונה. משהו רצו הם יורק.

 יש זמן כמה התעניין הניו־יורקי החבר
 * להס־ צריך כן, אם הרבה. נשאר לא להם.
 י והמשונות השונות האפשרויות כל את פיק

 אפשרי., זה שגם ומסתבר אחד. בלילה
ן הגדולה. בעיר

 גן־ של מזכירתו אברהם, רותי
ה שר של התיקשורת יועץ שירה, ציון

 שלה. המעביד את מאוד הדאיגה דתות,
 באים גברים אצלו, עובדת היא שנתיים כבר

מצאה לא עדיין והיא ממישרדו, ויוצאים

אדוני שוש
בארי דטובח רק

 וכי באמריקה, לטייל נסעה הטוב החבר של
 לעבור משה לו הציע מטלי נפרד שאריק

איתו. בינתיים לגור
 אשתו ואת חברו, בדירת התמקם אריק

ב־ רק בינתיים תכופות לעיתים פוגש הוא

 הוא מכוניתו את אך אמנם. חדר־המדרגות,
 ההרגל ואולי הקבוע. במקומה להחנות חוזר
במדר אחד יום יעלה ואריק שלו את יעשה
 שיגיע עד לעלות ימשיך ההרגל ומכוח גות,

? בהפי־אנד יגמר והכל לשושי,

חחהוהתמיד
הרגל״ם גננות

כדורסלן
 הזמרת של אחותה היפה, אדוני לשוש

 לכדורסל. מיוחד יחם יש אדוני, מירי
 מנגין לדינו בלב מיוחדת פינה לה יש

איטליה. של הכדורסל נבחרת כוכב החתיך,

 של כמזכירתה שוש עבדה כשנה לפני
 ובמי- תל־אביב, הפועל הכדורסל קבוצת
הכי היא אז, שנערכו המישחקים סגרת

 אפילו נסעה היא אחר־כך מנגין. את רה
 במחיצתו. להיות כדי לאיטליה פעמים כמה

ש ספק אין אולם מזה, יצאה לא חתונה
 לשוש אמיתית. חברה לעצמו רכש דינו

 משה של בבית־הקפה העובדת )28(
מ צעיר חבר יש שווייצי, (״מושיק״)

 שחקן הוא גם זודדן, מני בשם מנה,
 עדיין המשרת אור־יהודה בקבוצת כדורסל
 את מנע לא הדבר אולם־ חובה, בשירות

ב להתגורר עברו והם אהבתם התפתחות
בבלי. בשיכון בדירה יחד

קבו לארץ הגיעה כשבועיים לפני אבל
 ואיתה מילאנו, בילי האיטלקית הכדורסל צת

 לכבודו במישחק להשתתף כדי מנגין, דינו
 הרעות הלשונות לייכוכיץ. כארי של

 בין הישן הסיפור התלהטות על לספר ידעו
הכ שוש אולם הנמרצת, שוש ובין מנגין
ה הקבוצה עם ״עבדתי :תוקף בכל חישה

 ליי- לבארי המיפעל הצלחת למען איטלקית
 עם הישן לסיפור זאת קישרו אנשים בוביץ.

 יותר כבר חברים ואני מני אולם דינו.
מאוד.״ ואוהבים שנה, מחצי

(מימין) גרשוני אבי
מבוגרת שתהיה העיקר

סיני ואריק שושי
בתנ״ך כמו

רזניק ויעקב אברהם רותי
השר? יאמר מה

ו לשאול לעצור, להתערב, ניסה הוא חתן.
ידיים. בשתי נדחה
 גם להפתיע יכולה שחתי מסתבר אך

 (״רזי״) יעקב שכר שבוע לפני זה. בתחום
 בסמוך מישרד חברת־שמירה, בעל רזניק

 הוא חדש שכן כל כמו רותי. של למישרדה
 ניירות קפה, מעט כפית, כוס, לשאול נכנס

 שהם ונזכרו לדבר התחילו הם כתיבה.
 או פעם יצאו שאפילו מאיפשהו, מכירים
ביחד. פעמיים

ב במהירות. פעל הכל קליק, וכשנוצר
 הספיקו כבר הם הכל. התרחש שבוע תוך

 הם שבועות שלושה ובעוד לרבנות ללכת
 הוא העניין מכל שמודאג מי מתחתנים.

או לחתן הזמן כל שניסה רותי, של הבום
 לחפש יצטרך הוא ימים כמה בעוד — תה
חדשה. מזכירה לו
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