
 נבו חננה חסרת־וסן השתוללות
 בציבור שיוה אוהבי בקוב ומשוח

תל־אביבי מועדון ער בשבוע נעם הטשטים

מאוד צר גשר
כ הזה המקום שימש עם

ה ולרווקות. לרווקים מועדון *
הפך הוא מחודשת, בפתיחה יום,

 בציבור, שירה מעין של למועדון
ה בתקופה אופנתי להיט שהפך

אחרונה.

 הגשר, הנקרא החדש המועדון
 בטוב ומעוצב בגבעתיים, נמצא
תמונות תלויות הקירות על טעם.
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הנשיקה נזפוצמת ראשו מסיט כרמלי, שמואל הירקון,

 משה האמרגן של מפיו עליו שהונחתה הפיתאומית
 כרמלי, של אשתו הגברית מהנשיקה נהנית יהלום.

בעמידה. ולבלות להצטופף נאלץ כרמלי אריקה.

ב בד ע□ הל

אחרק, משה מילחמת־הלבנון, פצועוהמניה אחות
 בית־החולים אחות את ומנשק מחבק

לרקוד. הפסיק לא במסיבה, החיה הרוח היה משה בו. המטפלת ג׳אן, חנה

 את כהוגן, אותם ים פנק **
י  לי, ותאמינו האלה. החברה ■
 היא הכוונה זה. את שווים הם

 ממילחמת־ נפגעי-המוח לפצועים,
 המחלימים ומתאונות־צבא, הלבנון

 אירחה הפעם לווינשטיין. בבית
ב אמריקה בית פיסעדת אותם

מלכים. ארוחת

מ חששות לי היו תחילה אם
 כזאת, במסיבה שתשרור האווירה

 החברה מייד. נגוזו שהם הרי
 במוראל ועליזים, שמחים היו

ש השירים לקצב ורקדו גבוה,
 שהופיעה אילנית, להם השמיעה

 מוכשר פסנתרן בליווי בהתנדבות
כיבס. אלכם בשם

ב בא המשתקמים של חלקם
 הזוג שם היו נשותיהם. לוויית

 שנפצע הלפרין, ומיקי אפרת
 דרוק־ ורוכרפז ורי&קה בעליי,

 לארכיטקטורה סטודנט. שהיה מן,
 הד״ר שם היה פציעתו. לפני

שסי נפגע-מוח, קליגר, מאיר
רפו בצילום לעסוק חזר כי פר
ה נהגו בלוויית בא קליגר אי.

 שהגריל שכק, יחזקאל קבוע,
 ומייד יהלום טבעת הערב במשך

דרוקמן. לזוג אותה תרם
 לוויני בית לפצועי שדואגת מי

 המורה היא תמידי, לבידור שטיין
ב ברעננה, שגרה שני, אורה
ושהח לדוינשטיין, לבית שכנות

סי אורה לפצועים. לדאוג ליטה
 בכל מטלפנת פשוט היא כי פרה

מו מיסעדות, מיני לכל שבוע
 קרה לא ועוד ותיאטראות, עדונים

 הוא. נהפוך בסירוב. שנתקלה לה
 רכב מאהבה. אותם חונקים ממש

 המצוייד האזרחי, המישמר של
 אותם מסיע לנכים, המיכשור בכל
מ המועדונים טובי מקום. לכל

הטי חברת־תעופה אותם, ארחים
מפו ובית־מלון לאילת אותם סה
אותם. אירח אר

 ״אבי זו במסיבה בהיעדרו בלט
 הולצברג. שימחה הפצועים״

 לא ששימחה סוד לא כבר זה
 הוועד- של התערבותו את אוהב

 רואה שהוא בממלכה למען־החייל
 מכנה שימחה בלבד. שלו אותה

שרי ״מכבי האלה המתנדבים את
!,פ בא. לא לכן ונעלמים״, פות

שימ את מאוד שאוהבים צועים,
 טוב אבל כך, על מצטערים חה,

 של מסוגה מתנדבים עוד שישנם
שני. אורה

 כוסית משיק יהלום משה הנמרץ האמרגןבמועדון לוה
 שהיא שלחין, שרית החרשת, חברתו מם

 ענק לוח־מודמות ליד עומדים השניים במיקצועה. טיפולית אחות
היטב. בו מטפלת שחברתו הודה יהלום המועדון. באמצע הניצב

 שעמד עמוד בוגרט, האמפרי של
 מודעות ללוח הפך החדר באמצע

 כוכבי- עם כרזות ועליו עגול
 כולו הוא אחר קיר ידועים. זמר

 שהמקום אשליה היוצרת מראה,
יותר. גדול

 נוראית, צפיפות היתה בפתיחה
 מה מכובדת. פתיחה לכל כיאה

ה שאת הוא, להבין שהספקתי
 אריה בשם בחור מנהל מקום

 ״מה סוכן־ביטוח. שהיה לווינטל
 לשנות רציתי ו מועדון פתאום

 דברים ולעשות שלי החיים את
 אני מועדון ולנהל אוהב, שאני

אוהב.״

 הרבים המוזמנים בין בצפיפות
ה ידועות פיגורות זיהיתי לא

 בכל בדרך־כלל עצמן מראות
 כל עצמן את להטריח פתיחה.

 בכל פיתאום. מה ו רחוק כך
 דקת-הומחל ראש שם היה זאת

שמו הירקון, מרחב של קירות
 אשתו בחברת כרמלי, אל

יהלום. משה והאמרגן אריקה
ו לי, היה לא לשבת מקום
 לי לפלס הסובלנות את איבדתי

מה נחלצתי אז במרפקים, דרך
שהצפי לו מאחלת ואני מקום

במעונו. לשרות תמשיך פות
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לשירתה והצטרף בידו המיקרופון את נטל נכי־צה״ל,
סוערות. כפיס למחיאות וזכתה הלב מכל ששרה אלוני, מירי הזמרת של


