
 הפנטסטי כושרו בזכות בעולם נודע מיל׳) (אלוף טמיר אברשה
 כמוני, לקאצ׳קם ומובנות צנועות למילים זאת לתרגם ואם בסטרטגיה,

 צבאיים מהלכים או פוליטי, רצון צבאית מבחינה לתכנן מיוחדת יכולת
כל־כך. לא אני גם הבנתם? בשטח. עובדות־יסוד לקבוע שיכולים גדולים,

 סטרטגית, מטרה להשיג כדי משתמשים שבו האמצעי היא טקטיקה
אני. גם עכשיו הבנתם? ללדת. לך בא כשלא הריון, נגד גלולות כמו משהו

 מצויינת מורה ורדה, מאשתו התגרש שנים שמונה לפני לאלוף. נחזור
 גם ולאחרונה צאצאים, שלושה בריאים, ושיהיו היו, לשניים מאוד. ואהודה
 זה כולל רבות, נשים של בשמן שמו נקשר גירושיו מאז נכדים. שלושה

נישאה. ומאז ביחסי־ציבור, אז ,שעסקהתמיר אמירה של
יפה )28(דיילת עזרא, חנה ובין בינו רומן מתנהל שנים הרבה כבר

טמיר ואכרשה עזרא חנה
כוונה אין

 להיכנס רוצה היתה היא נמאס. כבר שלחנה לוחשת העיר כל באל־על.
 המשרתות הטקטיקות יואילו מה אך לצידה. כשטמיר לחופה מתחת אל
 שונה? סטרטגיה כשלאלוף הסטרטגיה, את

 דרינג. דרינג,
 טמיר.׳׳ אברשה ״את

.מדבר.׳׳
 ושלומך?״ המרחלת, זו ורעי, אלופי .שלום
???״ .בסדר.

 נישאים?" לא או .נישאים
 לא!״ — בטוח על זה להתחתן. כוונה שום לי ,אין

טראח!

 כבר טפלה. המכונה טפר מאיר נשוי היה שלה
 שימרון, דן לאלוף נשואה שהיא משנה יותר

כבנו. לטפלה, מנישואיה בנה, את האוהב
 בתים טפלה, הנקרא קנדי, צריך מה בשביל
 מה אז צריך! לא קנדי ובלוס־אנג׳לס? בניו־יורק

 הסיפור, פשוט מבלבלת, לא מבלבלת? אני
 כי יסודו, היה בטעות לקנדה, קנדי עם שנסעה
 של סירטו של להצגת־הבכורה הוזמו טפלה

 באמריקה פעם היה היה מילצ׳ן ארנון
חופשה כאן לבלות החליט כן לפני אך בקנדה.

מארש שרונה
שלה המתחרות של לציצים עד

 זה בעברית וחמוד, קטן סיר זה באידיש טפלה
 היום המתגורר לשעבר, ישראלי ג׳אבר של שם

נקודה! ובלוס־אנג׳לס. בניו־יורק
 בשיר כמו מיצעד, שפות מיני בכל זה מארש

 לא הולך זה בעברית פוטוצקי, מארש מארש
 הדבר: אותו המנגינה שרונה. השם עם נורמלי
 שחנה. מארש מארש שרונה, מארש מארש

נקודה!
 שלא אחת — השפות בכל — זה אידיוטית

 — ובעברית לאפה. מתחת הולך מה ומבינה רואה
נקודה! אני. זה

 הישראלית המארש על כבר כתבתי לא מה
 נגיד או צ׳. ועד מא׳ שהכל לכם נשבעת הזו?

 שלה המתחרות של לציצים ועד זיתוני מדני
 רק פנטהאוז. של נערת־השעשועים בתחרות

 עם מהארץ שברחה לכם סיפרתי חודש לפני
 להופיע צריכה שהיתה לפני יום קנדי, מאהב

זוכרים? גוטקס. של חשובה בתצוגה
 לא בגדול, אותה אכלתי לי. יקרה לא זה יותר

יער. ולא דובים לא בטיח, לא קנדי,
 אחד היה כסף בעבותות נמשכה שאחריו הגבר

 מאותם ג׳ומאס אכל טפר מאיר משלנו(מיל.).
 שישי, יום בכל פיסתוקים ופיצח כמוכם, העצים

 כאן עשה בסוף השכונה. של הברזלים על
 נסע אף ואיתה כרמון, בלהקת כרקדן קאריירה

העולם. ברחבי
 ולוס־אנג׳לס ניו־יורק ובין ג׳ומאס בין

אשה דליה. בשם נערה חייו בסיפור השתלבה

זיתוני דני
שאלה סימן

 לפגוש שלא אי־אפשר בארץ כשנופשים קצרה.
 והיא נדלקו, השניים שרונה. כמו תופעת־טבע

נקודה! לנסיעה. אליו להצטרף להזמנתו נענתה
 מילצ׳ן ארנון של סרט של הצגת־הבכורה

מקסי־ משבוע־שבועיים יותר לוקח לא בקנדה

זמיר ענת
הדייר בזרועות

 (לשעברהירש גליה בחברת לוין ...וציפי
 נכנסו הירש סמי לשעבר ובעלה מילצ׳ן)

 ביטי דורן את עוזבים כשהם למכונית,
 במוצאי־שבת שנערך הפסטיבל, של בנשף־הסיום

ונלהב... מיוחם נראה כשהוא
 לבוטיק ומיהרה ציפי קמה בבוקר למחרת

 גילי של מיספרתו במרתף בכיכר־המדינה,
 אשתו שניהלה הבוטיק אותו — גמליאלי

לשנה.) קרוב לפני זה על (סיפרתי לשעבר.
 הגון, פיהוק להרביץ ציפי הספיקה לא עוד

 הקו. על ירושלים מצלצל. התחיל והטלפון
 לוין, ציפי .את דויד: המלך ממלון מדברים

לסרב. אי־אפשר ולבקשה בבקשה.״
 ער הטלפון. בהוצאות חסך לא ביטי וורן

השפופרת. את הניח שלא כמעט שעות־הצהריים

 שליד המפוארת לדירתו משם המשיכו לכן מום.
 בניו־יורק, ביותר המפוארת הכל־בו חנות

בלומינגדייל.
 קוטפת נראתה ששרונה מדווחים האמריקאים

 מבסוטה לאללה, מאושרת מנהטן, משמי כוכבים
הגג. עד

 בחור הוא ראשית, חשבון. קצת נעשה בואו
 לו יש שלישית, סימפאטי. הוא שנית, מאוד. נאה

 בית לו יש רביעית, בניו־יורק. משגעת דירה
 לבן. צבוע הכל שבו בלוס־אנג׳לס, משגע

 הגדולות הסוכנויות שתי לבחור יש חמישית,
המפור לפידוס טד של בארצות-הברית ביותר

 החנות היא בלוס־אנג׳לס שהחנות ואומרים סם,
אחת! ועוד נקודה! עיר. באותה ביותר היפה

 החליטה בניו־יורק, משהו או שבועיים אחרי
 כאן, העניינים את לארגן ארצה, לחזור שרונה
 בטן־גב, קצת אולי לתפוס דברים, קצת לארוז

 להמשכו מחודשים, בכוחות לניו־יורק לחזור כדי
מה. יודע מי ואולי הסוער, הרומן של

 דברים קצת לארוז לכם לוקח היה זמן כמה
 יומיים־ בטן־גב? קצת ולעשות ולהתארגן

 לא לכם אך יותר. לא אבל שבוע, אולי שלושה,
 אתם בעצמכם, הגידו עכשיו זיתוני! דני כאן חיכה

 או דוחים הייתם אתם גם הזו? המארש את מבינים
סימן־שאלה. לניו־יורק? הטיסה את מבטלים

ציפורלאסטרטגיה טקטיקה בין ההבדל


