
מיכתב
איש

לענת
 איבדתי סקרנים. תקראו, אל הזה המיכתב את

 דחופה עצה לי ויש צחור, ענת של הכתובת את
 לעבור מתבקשים השאר כל לה. לתת שתיים או

 להתראות. הבא. לטור
חמודל׳ה,

צחור ענת
טובה עצה

 לי, יוצא לא פשוט לך. לכתוב לי בא מזמן כבר
 אני עוד. לחכות שאי־אפשר החלטתי היום אבל

שלי. לעצה בדחיפות זקוקה שאת מרגישה
 יושע, יקי זה הגמל גב את ששבר הקש
 מיני לכל מיבחני־בד שערך שמעתי הזה. הבימאי
 תחת החדש. בסרטו ראשי לתפקיד יפות נערות
קאופמן. באורלי יקי בחר ענתי, בך, לבחור

 דווקא שבחר ירחון על התעצבנתי זה לפני
 ביותר. הפוטוגנית כנערה שושן, באילנה
 והתעלמה לווינסון, בירדן בחרה הון ולביאה

 ״נערת לתואר הישראלית כמועמדת מותק, ממך,
לזה. דומה משהו או העולם,״
 טענת מאי, בחודש מלכת־היופי, בבחירת כבר

בגמרה. ובחרו פרוטקציוניסטים שהשופטים
חיילת, כשהיית לנערת־ליבי שנבחרת מאז

 לארבע הלכת ופרוטקציונרים. גמדים מוקפת את
 את מה בשביל כלום. לד יצא ולא אלה, תחרויות

 לאן. יודעת את כולם, את שלחי זה? את צריכה
 של ממוצע הוצאת שבבחינות־הבגרות שמעתי

 מה מוכשרת(תראי וגם יפה גם את .100 מתוך 86
 לבאר־שבע, חיזרי !)45 של ממוצע עם עשיתי אני

בעיניים. ולא בראש, להשתמש והתחילי מותק,
בידידות,

רוחקה.

חרציות
 לה לה, לה, לה, לה, לה, לה, ילדים, כשהיינו

 אחרי השתגעתי — המילים את שכחתי —
 ביישן חדשים, מיכנסיים מסורק, יפה, אחד. מותק

 עלי את תלשתי חרציות, קטפתי ומסמיקן.
 או שונא אוהב? לא אוהב, ובדקתי: הכותרת
 שלי שלושה ילדים. שמונה לנו יש היום מקנא?

שלו. וארבעה
 הלכתי השבוע חרציות. על מתה אני מאז
 לא יתגרשו, כך: הולך זה הפעם כמה. לתלוש

יתגרשו? לא יתגרשו, יתגרשו?
 בימים עובדים במיגדלי־דויד שלי השפיונים

 שהם מטלפנים פעם נוספות. שעות האחרונים
 לכי מתגרשים. שאינם אחר־כך ושעה מתגרשים,

תדעי.
 רוזני שאמנון מספרים שלי השפיונים

 של ובאינפלציה חשבונות, קצת עושה שטיין
 לו איכפת מה השאר, וכל ומניות־הבנקים היום,

 עם להופיע יכול לא הוא יש, מה נשוי? להישאר
 וכה כה בין הרי חברתיים? באירועים ביחד מלכה

 ־בוער? מה אז בקיסריה. מורתו עם גר הוא
 ׳ וכה כה בין יוצאים הם ולבתי־קפה למיסעדות

 נלוותה לניו־יורק, אלה בימים וכשנסע ביחד,
אליו. המורה

 לה? בוער מה מהרהרים. קצת עושה גם מלכה
 אותה מתאימה. בחברה נסעה ללונדון או לפאריס

 באחד תקבל ברכוש חלקה ואת בבוטנים, יקנו לא
לרוץ. צריך לא הימים.
 לך האחרון. במיבזק השפיונים לי מדווחים כך
יודעת! אינני לסמוך? לא לסמוך? עליהם! תסמוך

רוזנשטיין ואמנון מלכה
פיקפוקים

קרה! ה1ש בחיי
 תימניה היא בלונדון. חברים זוג לי יש

 אחראית אני אנגלי. יהודי, והוא גיזעית
ונקודה. פסיק 6 על נכון, הוא הבא שהסיפור

הצב ובכל הגדלים בכל חברים יש לאנגלי
 שאני כפי העניינים יתגלגלו אם מהם, אחד עים.

 גם עלול ואז הקפאה, בתא זמן קצת יבלה צופה,
להצטנן. ידידי

 החבר מצלצל אחד יום מההתחלה. נתחיל אבל
 לו בא אם ושואל שלי, לחבר שלי החבר של

 האיים אחד — יוון סתם לא ביוון. לטייל
 אול נורמליים, לא חיים ולעשות המשגעים,
 און ההוצאות כל — זה באנגלית פייר. אקספנסס

האוז. זה
 קצת ומבין אחד, אף של פרייר לא שלי החבר

 טוב. כל־כך מריח לא פייר אקספנסס ואול עניין,
 כמה גרוש ובלי שיגעון, והאיים יוון זו יוון אבל
לסרב? אפשר איך — ימים

 שלי והחבר שלי החבר של החבר בקיצור,
לאנגלי מספר הוא בדרך לאתונה. לטיסה עולים

החוטים. נקשרים איפה
 לוקחים קלאס, פרסט למלון מונית תופסים

 ונפתחות, מגיעות מיזוודות מפוארת, סוויטה
 העיניים. לנגד נפרשת מפוארת ערבית ותלבושת

 מישקפי־ הפיצ׳ווק׳ס, וכל מוזהב, עקל עבייה,
א־א. מצוייר תיק־איפור והעיקר: כהים, שמש

 שלי, החבר של החבר בעזרת שלי, החבר
 אוריגינל. ערבי לשייח׳ דקות תוך והופך מתלבש

 כהה״כהה, באיפור מורחים והפרצוף הידיים את
מוכן. הכל

 החבר השיח', פני את להקביל באה מישלחת
 של ומתורגמנו יד־ימינו משמש שלי החבר של

 מוחמר השייח׳ את לפניהם מציג הוא שלי, החבר
 המישלחת המיפרץ. מנסיכויות מאחת איבן־מוסא

 התור, לפי ידיים ומושיטים קידות המון קדה
 החבר הסדר. לפי אחריו, והשני ראשון החשוב

 של החבר המודבק. לשפם מתחת מהמהם שלי
 ואת לאנגלית, ההימהום את מתרגם שלי החבר
משהו מדוברת, לערבית באנגלית האורחים דברי

בשימרת
דיאנה

 בלונדון, מיסעדות שניהל ),37(שדה לכולי
 מתאים לתל־אביב, חזר וכעת בלוס־אנג׳לס

 החומוס מלך מלך־שווארמה, מלך. התואר בהחלט
 בדירת מתגורר הוא למלך, כיאה הירושלמי.

 אריות, של בפוחלצים המקושטת פנטהאוז
 בידי עוצבה הדירה טרופי. ובגן מזהב בידיות

רכל,ין. יורם הארכיטקט
המלכה. רק חסרה היתה כזו בדירה
 )23( חממה לינדה נמצאה. היא עכשיו

 בת־מלך: עצמה היא כי למלוכה, מתאימה בהחלט
 כמלך־ נחשב גרעינים, וסיטונאי יבואן אביה,

ישראל. של הקיטניות
 23ב־ בגן־אורנים תיערך המלכותית החופה
עם. ברוב בנובמבר,
 המשמח באירוע ללבוש הבטיחה הכלה

 כיאה — דיאנה הנסיכה בסיגנון שימלה
חממה ולינדה שדה כולילמעמדה.

מלכותית חתונה

 אותיוו הרבה עם אבל בלה־בלה״בלה, בסיגנון
 מהנה שלי החבר ואכזוטיות. גרוניות והברות
בהבנה. בראשו

 לנמל־התעופה לימוזינות בכמה יוצאים כולם
 כבו האחרים הנוסעים כל לחבורה, ממתין מטוס

נוסעים. — כשישבו בפנים.
 מלרדר הנוסעים את עוצרים לאי, כשמגיעים

 ש? גדולה חבורה ראשון. יורד הוא השייח׳, לפני
 חקה׳ לו. ממתינה מאוד מכובדים מקבלי־פנים

 או לפניו מציג המתורגמן כפיים, מוחה מסביב
 גרוניות ואותיות הברות הרבה עם הנוכחים, כל

 וכי למטוס, מתקרבות לימוזינות מרשים, הטקס
 והחשוו הגדול למלון נוסעים והאורחים המי־ומי

באי.
 מתכנ המלון של והחשובה הגדולה לסוויטה

 הכומו מפקד־המישטרה ראש־העיר, כולם, סים
 בכולם יפה נוהג השייח׳ נוכחים. כולם והרופא,

 שייח לזה. בראשו מנענע לזה, קצת מחייך
כסף. מרוב נאד כמו נפוח לא סימפאטי,
 אחן מצד כולם. ציפו שלו הטקס מתחיל

 קצו החובק גדולה, חברת־אוניות בעל מתיישב
 השג מהצד הזה. הקטן מהאי כדור־הארץ את

 מנסיכויוו איבן־מוסא, מוחמר השייח׳•, מיודענו
 ארוך־טוו! חוזה חותמים השניים המיפרץ.
 לכי מספיק לכדור, מהמיפרץ דלק להובלת

 או עוצרים כולם היווני. של כימעט המנקרים
 רוו יתחרט? או יתחום השייח׳ — נישמתם
 השב! חותם, הוא בטלות. היווני של האוניות
לשמאל. מימין הגון ערבי וכמו לאללה,

 כ׳ עם שהגיעו מאתונה, מנהלי־הבנקים
 הביג־בו! בהנאה. ידיהם את משפשפים החבורה,

 עו בעיות עוד שאין לו ולוחש ליווני ניגש
 ר׳ שלו, הכסף יעני ויקח, שיבוא האשראי,

שירים.
 מרימי! וליווני, לשייח׳ ידים לוחצים כולם

 בער) נורמלי. לא כיבוד מרביצים כוסות־מיץ,
 ל: גם וסעודה, קבלת־פנים לשייח׳ עורכים

 עי ומברכים קמים החשובים כל נורמאליים.
 ,הא בין שנוצרו והאמיצים החדשים הקשרים

הודו. ירום השייח׳ עם ובעיקר והנסיכויות,
 השייח את כולם מלווים היום למחרת

 האתונאית הקבוצה מחברי וכמה והמתורגמן,
 מהשייח והוקרה בחיבה נפרד האי למטוס.
 או השייך פושט בלונדון, הערב, בשעות הדגול.
 בבלה׳ לאשתו ופונה נעליו, את חולץ בגדיו,

 גרוניות והברות אותיות הרבה עם בלה־בלה,
המתורגמן. בלי —הבינה שהיא מעניין
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