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 ממגורות הנמל, הפנורמי״ זה שחיפה היום עד השנתי אני גם כן, כן.
 התחתית בעיר ימאים של דוכנים כמה חיל־הים. של אוניות כמה דגון,

 גם רמב־ם שבית־החולים חשבתם אם גבריאלי. דן לבגדים ובית־המיסחר
 חיפה, זוהי אז בבודגלים. הוא בית־החולים טעיתם. אז — בחיפה הוא

כולנו. חשבנו כר וגבירותיי. רבותיי
 לשם לנסוע צריכה הייתי מישפחתי, עניין איזה בגלל שפיתאום, עד

לכם. להגיד יכולה שאני מה זה נוצחתי. — ראיתי נסעתי. בעצמי.
בבקשה: סיפור. תשמעו

 כל כמו מחלודמין. חטף ידועה, מאור חיפאית אישיות אחד, אדון
 את ושאל המחלה, את אישר בדק, הרופא לרופא. הלך הוא סולידי. חיפאי
 עם שרק אמר. החיפאי האדון יחסים. מקיים הוא מי עם החיפאי האדון

פילגשו. ועם אשתו
 לשלוח ממנו ביקש בישבן, גדולה זריקה החיפאי לאדון נתן הרופא

 שתי לד״ הנש במועד מהן אחת כל החברה, את וגם האשה את גם אליו
 תם שבזה חשב החיפאי שאדון זריקה, קיבלה מהן אחת כל באו. הנשים
הדבר.

 שוב רץ האדון עברה. לא שמחלה שבוע, ועוד שבוע עוד עבר אבל
 כל כי להיות, יכול לא פשוט שזה אמר הרופא .געוואלח' לו: וצעק לרופא

מאוד. מהר המחלה את שמעבירה הזריקה, את קיבל כנר מהשלישיה אחד
 ״יכול החיפאי: לאדון ואמר בידו ראשו את לקח התפא, התיישב ואז
 נדהם החיפאי האדון שלוי״ לחברה ואולי מאהב, יש שלאשתך להיות
 בבית, העניין. את לברר הביתה הולך הוא שתיכף ואמר השאלה, מעצם
 חבר לה יש שדווקא האשד, הודתה צעקות, וקצת לעומק תיחקור אחרי
קרוב. מאוד

 למאהב המכובד החיפאי האדון של אשתו גרמה גדולה בדיסקרמיש
חשבו וכבר כלום. קרה לא ושוב זריקה. ולקבל לרופא ללכת שלה

 שהסתבר ער רק ש אבל טוב. לא חומר הוא הרופא שמזריק שהחומר
 יש הזאת לאשה וגם אשה, יש המכובד החיפאי של אשתו של שלמאהב
מאהב.
 שישה הו* הקיצור בלתי־מובנת? בתיאורי־קירנה אתכם להלאות למה

 סוחר מכובד, עורד־דין חשוב, רופא בינשס מכובדים, חיפאים זוגש
 רופא־המין, אצל כולם ביקרו ופילגשיהם, נשותיהם מצליח. יבואן ידוע,

 לאהד ושלמים בריאים כולם שיום לחגורה, מתחת גדולות זריקות וקיבלו
סוף־סוף. נסגר שהמעגל

היום? עד בך הבחנתי לא איך חיפה. שפה, הוי

ההיסטוריה
חוזרת

ש שנים 10 לפני  מורגנשטרן, מתי פג
 יפה. תל־אביבית גרושה צים. בחברת בכיר פקש

 לבת. ואב נשוי מורגנשטרן היה תקופה באותה
 חזק באופן להתאהב לו הפריעה שלא עובדה
 כמו לה, ולהבטיח התל־אביבית בגרושה מאוד

 לאשבותשן: מבטיחים רבים נשואים שגברים
 לאשה.׳׳ אותך ואשא אתגרש ״אני

 מה הבינה התל־אביבית שהגרושה לפני עש
 אז איתה. והתחתן מורגנשטרן מתי התגרש קורה,

 באשה בדיוק כי לארצות־הברית, נסעו שניהם
 בארצותשברית. צים כנציג התמנה הוא תקופה

 ניו־יורק, בעיר גדולה ובאהבה באושר לו חי הזוג
 ביתם את לבנות כדי כסף חסכו הזמן ובאותו
מור־ התמנה הבית, כשהושלם בשוק בשפה.

 וחוזי
חלילה

ש להם גרו דגיה בשכונת יפה בבית  הזוגות א
 פיינגולד יעקב היפה, של והעליזים היפים
 אחד אהבו ילדים, שני גידלו הס גילה. ואשתו

 ובחגיגות. במסיבות חייהם את ובילו השני את
 הם החיפאים, של לתדהמתם אחד, בהיר יום ואז,

נפרדו.
 הכיר פגש, ושם לתל״אביב. נסע יעקב
ת והתאהב  סגנית שהשה היפהפיד״ ברם בענ

ב מיעקוב צעירה וגם ישראל, של היופי מלכת
 ראו יעקב ואת פרח, שניהם בין הרומאן שנים. נן

ופחות. פחות בחיפה
באיזור אושרו את מצא שבעלה גילה כשראתה

 1 מהאיזור רומאן רוצה היא שגם שליטה תל־אביב.
 ,והתאהבה הכיש פגשה, היא כך דווקא. הזה

 י בדודי. טל המפר״ על מפורסם הכי ככדורסלן
 , היפה לבית מגיע ברוש הש שבוע סוף בכל כמעט

ש בשכונת גילה. עם לבלות כדי ת
ש יש מה בחיפה, והאנשים  מלבר לעשות ל

 וטל, גילה של הרומאן על דיברו הם אז לדברי
 יעקב של הקרובים הנישואין על דיברו גס והם

 יינשאו? ויעקב שענת כולם חשבו הם למה וענת.
ש שכר שיעקב מפני פשוט  לשניהם, גדולה די

 בה־ מכונית בדמות יפה, מתנה לענת קנה וגם
שישה. אם־וה

 ולא שונות לא יער, ולא דובים לא אבל...
 לבנות שי שבילה, פורקה חודש לפני חופה.
ש חזרו וגילה יעקב הישנה. שבילה את משש  א

 הם כך כרי עד בעננים. ממש הם ומאז השני, אל
 מסיבת־ ועשו לשאפק יכלו שלא עד שמחים,

 כדי וידידיהם. חבריהם לכל השישי, ביש ענק
 החיים את והתשל חזר שהזוג ישעו שכולם
בחיפאש? טוב״ ״מזל אומרים איו מחדש.

ברם ענת
לבד נשאר ברודי טל גם
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השישי!
 בחיפד״ הנשיא ברחי שנתיים. לפני קרה זה

 אלי ש״ר דירתם בסלון ישבו ב', בקומה
 בטלוויזיה. וצפו יהודית ואשתו סו־־למוטר

מסביב. שקט שיה מאשרת היתה השעה
 מהדירה משונים מאוד רעשים נשמעו לפתע

 בדיש כי ידעו ואשתו הדש מעליהם. אשר
 ומאש״מאוד ,85 בת קשישה, גברת גרה מעליהם
 ועחידו מדירתה שבקעו הרעשים ולכן שקטה,

 למישטש חייגו לטלפון, ניגשו הם בני־שוג. את
ש ואמרו  בינתיים קוש״ מה ולבדוק לבוא ל

 לצפות חזרו ובני־הזוג שקט, שוב השתרר
בתוכניתשטלוויזש.

 חדש דלת מכיוון רעש שמעו הם לפתע ואז
 עמד קוש״ מה הבינו שהם לפני שלהם. השינה
 ואייים היוולח, כביום עירום גדול, גבר מולם

 של בסירנות הרחוב התמלא בינתיים עליהם.
 אבל לרווחד״ נשמו פרלמוטר בני־הזוג המישטרה,

ש אמר העירום  — הדלת את פותחים הם שאם ל
 שמשהו הרגישה המישטרה אותם. הורג הוא

 שפשה שלת את פרצה שיא בדיש״ קורה משונה
 מנושאתשמטוסים המלח שהיה העירום, הגבר את

זמן. באותו בנמל־שפה שעגנה ניו־גירסי
 מדיו את השאיר העשום ששגבר גם השבר

 אנס שאותה ,85ה־ בת הגברת של מיטתה ליד
 מישפש של בסלון שהופיע לפני דקות כמה

פרלמוטר.
 מאז שנתיים. לפני קרה זה כל שאמרתי, כמו
 בחיפה. המחוזי בביתשמישפט המישפט מתנהל

 אמריקאית שאוניה פעם בכל היום, ועד מאז
 פדלמוטר יהושת הגברת משגרת לנמל, מגיעה
האמרי שהאוניה עד ממנו יוצאת ואינה בביתה
 של הטריטוריאליים המים את עוזבת. קאית

ישראל. מדינת
ש נושאת־מטוסים הגיעה שוב ועכשיו  אמ

 מבתישמירקש, אמצעי־המניעה כל ואזלו קאית,
 ובאששבע תל־אביב מאמור עובדות ובחורות

 והבארים בעירשנמל, ימים כמה לעבוד נסעו
 הישראלי וקציני.חילשים מקום, אפס עד מלאים

 חיפה וכל האמריקאים עמיתיהם עם מבקרים
 פרלמוטר יהודית ורק — בחוגגים התמלאה

 לרגע ומחש הנשיא, ברחוב אשר בביתה, סגורה
יעזבו. שכולם

ומזכירת בבשה. הטלפון מצלצל השבוע

מורגנשטרן מתי
ד קלאסי ולא צעירה גברת .לא

 עזב והאוהב המאושר והזוג צים. כמנכ״ל גנשטרן
הביתה. לחזור כדי ארצות־הברית את

ש היפה האשד, כי לי מספרים ש  יפהפה. בית ס
 לאהובה. חם קן ברגש טיפחה בטעם, אותו ריהטה

 מהבית, ויותר יותר לשעדד התחיל שאהובה אלא
 לומר כשניסתה לבדה. ויותר יותר נשארה והיא

 חזרתם מאז מתראים אינם כמעט שהם לבעלה
 את גוזל כמנכ״ל שתפקידו הבעל הסביר ארצה,

האמינה. אוהבת, אשה כמו והיא, זמנו, כל
 הפסיקה אחר שיום עד האמינה, האמינה

 מהתשובות שאלות. לשאול והתחילה להאמין
 עסוק בעלה שאומנם לה השבר קיבלה שהיא
 גם יש ממש המקום באותו אבל במישרד, מאוד

 המנכ״ל — והם מאוד, ועסוקה צעירה גברת
ביש. עסוקים פעמים הרבה — והגברת

 למנכ״ל, סקנדאלים כמה עשתה החוקית
 שוקית, לכיוון צעקות כמה עשה והמנכ׳׳ל
 של בהליכים כבר שהם שומעת אני ועכשיו

גירושין,
 הייתי ששמעתי, האלה הסיפורים כל ואשי גו,
 למתי דרינג־דרינג איזה לעשות מוכרחה ממש

 הנוקבת: השאלה את אותו ולשאול מורגנשטרן,
״האומנם?״

ץ ביני בעיות קצת שיש נכון ״זה אשתי." לנ
 כל שבגללה צעשה, גברת לך שיש נכץ וזה

הקלא הסיפור פשוט אשתו. לבץ בינו הבעיות
סי?

ש לא קלאסי דבר ״שום  יש עכשיו. לי קו
 כמו קטן, ובמקום אשתי, לבין ביני בעיות

רבר.״ כל מנפחים שלנו, הפייטון־פלייס

 בני־הזוג, משתייכים שאליו רוטרי. מועדון
 יאות שהזוג ומנומסת, עשנה בצורה מבקשת

 במקש מהאוניה. אמריקאיים נחתים כמה לארח
 רוטרי של המזכיש קיבלה מנומש, תשובה
 .-טריקת-סלפון באוזן נוראיות צעקות סישת
חזקה.


