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תל־אביב, מכבי של הכדורסל שחקן 1
 נפרד רק זמן. מבזבז אינו פרי, אודסי #
 וכבר כן־עמי, תמי הדוגמנית מחברתו, \
רחב־יריעה. כיבושים במסע פתח 1
 תקופה במשך חברים היו ותמי אולסי ן
 הם לכותרות. זכתה אהבתם ופרשת ארוכה /
פעמים השני לזרועות האחת ושבו נפרדו \
 של האחרונה הפרידה ואולם ספור. אין #
השנה, פרידת בתואר זכתה הגבוהים שני 1

 הפרידה לדבריהם זו, היתה הפעם שכן
 שאותה הדירה, את עזבה תמי הסופית.

 בשעותיה מבלה והיא אולסי. עם חילקה
 עדיין לה אין שונים. מחזרים עם הפנויות

 שצריך חושבת לא אני אבל קבוע, חבר
 לעצמה תמצא לא היא אם לה. לדאוג
הסי אך תמצא? כן מי אז חדשה, אהבה

 אולסי בתמי. מתמקד אינו הפעם שלי פור
הסיפור. כוכב הוא

 כשימחה החדשה השנה את לחגוג כדי
 אומנם הוא לאילת. אולסי ירד אמיתית,

 שמש, לתפוס כדי דרומה שיורדים מאלה לא
 ובאילת אוהב, בהחלט הוא חתיכות אבל
 אולסי ירד לילה מדי כאלה. חסרות לא

ה בין סיבוב אחרי במלון. לדיסקוטק
 השקיף וממנה פינה תפס הוא הוללים,

 ללא לאילת ירד הוא במקום. הנעשה על
אף לבד היה לא הוא אבל צמוד, ליווי

רוצה מ׳
 לשעבר, קצין־צנחנים ינוקא, מש,ה

ה מלך הגדול, העולם איש נער־שעשועים,
מ הארץ שידעה המבלים ומגדולי חתיכות

 צפונה ועלה סופית אילת את עזב עודה,
 למישפחה בן ,51וד בן ינוקא לתל-אביב.

 נשא 1957ב־ ירושלים. יליד הוא גרוזינית,
 היה שלה חנה'לה, את לאשה ינוקא
 לא היום ועד מאז שנים. חמש במשך נשוי

 1962ב־ ילדים. הוליד ולא בשנית התחתן
 וניהל ירושלים, את עזב גירושיו, אחרי
ו שני, רינה המשוררת עם סוער רומן

חייו. של הגדולה האהבה היתד, היא לדבריו
 היטב והשתלב בתל-אביב אז חי ינוקא
דיס פתח הוא אחר־כך המקומית. באווירה

ב שבועיים והתגורר באילת, במלון קוטק
 שחיסל אחרי בתל־אביב. ושבועיים אילת

 מלון את להפוך ינוקא החליט הדיסקוטק, את
נופש. למלון רגיל ממלון האדום הסלע

 בשנית והתחדשה נגמרה הסלע תקופת
לש לו שגרם סהתקף־לב, שהחלים אחרי
בתל־אביב. ארוכה תקופה הות

 קשה.״ עובד משה ״ינוקא :שלו הסיסמה
 שהוא הבין ינוקא להשתנות. חייבת היתד,

 ולנהל בקלות יותר החיים את לקחת מוכרח
 ישב הוא זו בתקופה מי-מנוחות. על אותם

 כלום. עשה ולא הירקון שברחוב בדירתו
הת ארוכה, יובש תקופת אחרי אחד, יום
עם השלים לא מעולם לצייר. ינוקא חיל

 תמיד אבל לו, שהודבקה הפלייבוי תדמית* אותו
צעי שהיו אמיתיות, חתיכות בחברת נראה
 שוב שירד אחרי רבות. בשנים ממנו רות

הסוע הבילויים לתקופת גם חזר לאילת,
 האדום. הסלע במלון לעבודתו חזר הוא רת.

צמו־ היו לתל-אביב, כשעלה לפעם, מפעם

 רימו! עלילות
בדרום

לפניו. עומדת היא
 מייד איתו תשוב שהיא דרש הגבר
 והסבירה בתוקף התנגדה היא לאילת.

התח האווירה בפונדקאי. מאוהבת שהיא
 ־ ולא המידבר, חום בגלל דווקא לאו ממה,
 מצד בקבוקים שיעופו הרבה חסר היה

 .ובעוד ההזדמנות, את ניצל כושי לצד.
לאילת,י אייתי תחזור שחברתו מחכה החבר
לתל-אביב. והיא כושי יצאו

 ' משוגעים.׳ חיים עושים הם הגדולה בעיר
 : הצעירה וחברתו לראש מעל מבסוט כושי

 בדרום.! נשאר החבר לראש. מעל מאוהבת
הרחוק.

 מה. היא כולם את. המעניינת השאלה
 כי| לפונדק, לחזור ירצה כשכושי יקרה
 העיר! את במיוחד אהב לא מעולם הוא

הגדולה.
ונראה. נחכה אומרים? איך

פרי אולמי
בדתם חיפושים

 יפהפיות אליו נצמדו ערב כל לשניה. לא
 על לשמור אמנם ניסה אולסי אחרות.
דבר. נסתר לא מעיני אבל נמוך, פרופיל

 גלויה תחרות נערכה אף הערבים באחד
 חינניות נערות שתי השחור. השחקן על

 פרטית הופעה לו וערכו עיניים בו נעצו
מיני בבגדים לבושות השתיים כימעט.
 כאילו הדיסקוטק רחבת על רקדו מליים,

 רגעים כמה מדי שם. נמצא אולסי רק
 בשעה לצידו, מהשתיים אחת התיישבה
 בסופו הרחבה. על לפזז המשיכה שחברתה

 כששתי המועדון מן אולסי יצא הערב של
 חזק. חזק אליו צמודות הצעירות השזופות

למח אולסי את כשחיפשתי זה, בגלל אולי
 אי-אפשר מצבן, מה לברר כדי היום, רת
אותו. למצוא היה

ינוקא

 מילר, (״שרהל׳ה״) שירה האופנאית
 בית־אופנה של קניינית מזמן לא עד היתד,

ש שלה, הסוודרים הצלחת אחרי מסויים.
ל שרה החליטה טריות, כלחמניות נמכרו
 יחד מצליחה. מאוד והיא משלה עסק פתוח

 עם גם מצליחה היא בעסקים הצלחתה עם
גברים.
 היא שאותו לבן, ואם גרושה היא שרד.
 שלד. ביותר הארוך הרומן לבדה. מגדלת

 צבו עורך־הדין עם היה מכולם והמפורסם
ארו תקופה במשך נמשך הרומן לידפקי.

ברציפות. לא אבל כה,
 נועזים בבגדים מתלבשת שתמיד שרה,
ב טורחת מעצורים, ללא כבחורה וידועה

 שלה. החדש החבר את להציג אלה ימים
 לחייו 30ה־ בשנות קבלן הוא מדמן זמי
שרה. של הטרי־טרי המחזר והוא
 וחיכתה בשקט שרה ישבה מזמן לא עד

 את אהבה המצליחה האופנאית ללידסקי.
 להינשא רצתה היא באמת. על עורך־הדין

ה לידסקי, אולם, אהבתם. את ולמסד לו
ל סירב צעירות, לנערות בחולשתו ידוע

 האופנאית, את לשמור המשיך הנא היכנע.
 קטנה, אש על בשירה, גם ידה ששלחה

ל נענית שהיא מלא בפה הודתה אף והיא
 שרה הגדילה אף בזמנו שלו. קריאה כל

 גבולות אין שבאהבה להוכיח וכדי לעשות
 הודיעה הכל, לעשות מוכנים וכשאוהבים

 עין להעלים מוכנה שהיא ללידסקי שרה
 ולא אותה יבייש שלא בתנאי מבגידותיו,

בפומבי. אחרות עם ייצא
ל שלא החליטה היא לה. נשבר הפעם

 עור!" של לטלפונים ולחכות בבית שבת
 של הגדולים המבלים לאחד שנחשב הדין,

שראיתי הרבות הפעמים בכל תל-אביב.

קשה

גרמן וזמי מילר שרה
בוערת אתבה

 ליווי כל אליה צמוד היה לא מבלה אותה
החב מעמדה את שינתה היא הפעם גברי.
 נראים העליזה ושרה הממושקף זמי רתי.
 נפרדים לא הם שהכירו מאז מאוהבים. ממש

בי הקשרים על ומכריזים לרגע לא אף
זו ובעיניים רחב בחיוך מלא, בפה ניהם

 את שרה׳לה תמצא סוף־סוף אולי הרות.
? השלווה

שלוש לפני הליכוד מטעם תל-אביב, טת
הוא לאוזניי, גונב כך אלה, בימים שנים.
ל מיוחד יועץ לתפקיד להתמנות עומד

ש יצחלן לשר־החוץ תיקשורת ענייני
בסולם מהר מטפס הוא בקיצור, מיר.

בחוץ. יגמור שלא רק המיפלגתי. הדרגות
פעם במקור. קריית־גת תושב הוא קלוד
שהיתה שלי, שכנה עם ברחוב אותו פגשתי

לבתק כשניסיתי באוניברסיטה. מזכירתו
תשובה קיבלתי לא ביחד, עתין הם אם

שלושים, לגיל המתקרב קלוד, חד־משמעית.
ה רוצים כך כי במהרה, להתחתן יאלץ

לתנועה. לויאלי מאוד והוא שלו. בוסים '1

 רימון־* (״כושי״) מעץ י ש הודיע כאשר
 מבודד, בפונדק־דרכים לגור הולך שהוא

 יהיה שלא בטוחה הייתי לאילת, צפונית
 שהבחור מסתבר, אך עליו. לכתוב מה לי

 מהעיר הרחק מתגורר כשהוא גם מפתיע
הגדולה.
 למוקד הפך הקומה וגבה השזוף כושי

 לבוא נהגו שנשים לי סיפרו עלייה־לרגל.
 פחית להזמין ממנה, או לאילת בדרכן אליו

 הנוף, ועל הבירה על ראש לתפוס בידה,
 עזבו חלק בפונדקאי. להתאהב ובדרך־כלל

 עם קצר לרומן נשארו וחלק היום, בסוף
בעל־הביוב ועם המקום

 אך כך, התחיל הנוכחי הסיפור גם
שונה. קצת היה ההמשך

.. .20 בת אילתית צעירה הגיעה לפונדק
 לרוות כדי משהו לשתות ביקשה היא גם
 במידבר. השורר הכבד בחום צימאונה את

 כושי ובין בינה שיחה התפתחה אחר*כך
להישאר. החליטה היא ובעיקבותיה

 הוא. כאשר באילת. חבר יש לנערה אך
 התחיל) הוא אליו חוזרת לא שהיא ראה

 י ומשנואש בעיר, אותה חיפש הוא לדאוג.
 ביקש בפונדק בעוברו בצפון. לבדוק החליט
והנה חברתו את ראה מישהו אם לברר

ינוקא משה
אילת לך שלום

ל עזבוהו שלא חייכניות נערות אליו דות
מקש כבדות ׳ששרשראות וינוקא, רגע,
 נהנה של רושם עשה צווארו, את תדיר טות
העסק. מכל

הו החדשה, השנה תחילת עם השבוע,
 הדרומית. מהעיר פרישתו על ינוקא דיע

 מאות בנוכחות ענקית, מסיבה נערכה במלון
ממנו. להיפרד שבאו ונופשים, מוזמנים

 של הקטנות השעות עד נמשכה המסיבה
 מים. כמו שם נשפך והאלכוהול הלילה,
 עצום מלאי שהכילו חפציו, את ארז ינוקא

להמ לתל-אביב, עולה והוא גלאביות, של
 הרבה בצורה והפעם חייו, את ולנהל שיך

.ושלווה. רגועה יותר

 סיפר דקל, מיכאל שר־החקלאות, סגן
ל היא האחת בחיים. מטרות שתי לו שיש
 המערבית. לגדה מתנחלים אלף מאה הביא

רבים מלכה. קלוד את לחתן והשניה,

 ולכן ?״ הזה מלכה קלוד זה ״מי אותי. שאלו
סיפור. לכם חייבת אני

 ברור דקל. השר סגן של עוזרו הוא קלוד
 היה אפילו הוא חרות. איש שהוא לכן

באוניברסי- הסטודנטים אגודת יושב־ראש

_ 62

מלכה קלדד
בחוץ יגמור שלא

עונו לא משה

הצלחה של גל


