
 חתונת \
הדוקטור

יתחתן. לא לעולם כבר שהוא חשבו ידידיו
 הוא נשים, עם הצלחותיו למרות שהדוקטור, אמרו

רחו מלמד, יהודה בד״ר מדובר בלתי־חתץ.
 והמומחה־מיס־ חיל־הים איש שהוא במקור, ,בות

בארץ. ימית ברפואה פר־אחד
הז של בן־זוגה שנים לפני היה מלמד הד׳׳ר

 אבל חתונה, תהיה שזאת חשבו אילנית. מרת
 התחתנה ואילנית נפרדו, הם רציני רומאן אחרי

 עד אבל חברות, כמה עוד לו היו אחר. מישהו עם
רווקותו. על שמר הוא שעבר השבוע

 קלן, נינה עם התחתן 45ה־ בן הדוקטור
 הכירו הם .30ה־ בסביבות רווקה יפה, ארכיטקטית

 בכפר־ שכנים היו כאשר שנים, לפני זה את זה
 נפרדו. הם אבל רומאן, היה עין־הוד. האמגים

 היתה הדרך והפעם רומאן, פרץ שוב שנים אחרי
החופה. אל

 היחידה של הצבאי הרב היה אותם שחיתן מי
 היתה והכלה כרגיל, חתיך, היה החתן יהודה. של
 מעט השיער, על קטן זר־פרחים מתמיד, יפה

 העובדה את הסתירה שלא לבנה, ושימלה איפור
מתקדם. בהריון שהיא
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מהגירו כתוצאה קרה לפחות, אחד, טוב דבר

מזמ להם ומקדיש ילדיו את כיום רואה רוני שין:
בבית. איתם חי כאשר בעבר, מאשר יותר הרבה נו

 להרבה קורה שזה שמעתי חדש. כל אין בזה
גרושים. גברים

מלמד יהודה הד״ר
חחין בלתי

 ת1וח1א □,1עזת
בטלית

 שלי, זה אומרת זאת בגבר. אוחזות נשים שתי
חיים. עושה הגבר בינתיים שלי. זה אומרת וזאת

 האלגנטית, אדרי ג׳ואן הגברת היא האחת
 היא והשניה אדרי, רפי חבר־הכנסת של גרושתו

קריגר. אלים התוססת אשת־החברה
 הדיפלומטים בחוגי מהלכים הנשים לשתי

ביותר. העשירים קרי, העליון, המאיון ואנשי
 ארצות־השוק- שגריר מורגן, נווין הוא הגבר
 וניחן תרבותי מקסים, גבר בישראל. המשותף
 ומתגורר גרוש הוא ביותר: חשובה אחת במעלה

בגפו.
 החברתי, החוג לאותו משתייכים השלושה

 כלומר, התיידדו. הם הדברים של וכפועל-יוצא
הנשים. שתי עם התיידד השגריר

קריגר אלים
כתרך שישרי־בית

 הדיפלומטיים בחוגים כי שקט הכל חוץ כלפי
שלי, השפיונים אבל בריפלומטיות. נעשה הכל

 ברכילות כשמדובר דיפלומטים כל־כך לא שהם .
 פעמים כמה נראה שהשגריר לי סיפרו עסיסית,
 יחדיו בילו והם אדרי, הנאה הגרושה של בחברתה
 ואילו מאוד־פרטיות, ובארוחות־ערב במסיבות

במ נראה הוא קריגר התוססת אשת־החברה עם
שאולי. רפי של בר סושי כמו אחרים, קומות

 ויותר, יותר באחרונה התאמצו שלי השפיונים
הג של חברתה את יותר מעדיף שהשגריר וגילו
 הגברת עם גם מיודד עדיין הוא אך אדרי. ברת

קריגר.
 ארצות־ עם היחסים את הורסת שאני לפני אז

המ הורדת אחרי השתפרו שמאוד השוק־המשותף
 ששתי שכדאי חושבת אני יומיים, לפני כסים

 מיש־ על ויקראו בתנ״ך, שיעור־בית יעשו הנשים
 קודם יחליט שהשגריר מקווה רק אני פט־שלמה.

לכן•

ויין
רחק שד

 בכת־ העיקרי המצוטט היה הוא שעבר בשבוע
בשמו שדנה הזה, השלם של האחורי בת־השער

 רוני המפיק לא. או מתגרשים ורמי ריטה אם עה
 אותה שטיפח הזמרת, את שגילה מי בראון,

 את בתוקף הכחיש האישי, מנהלה הוא ושכיום י
 מבעלה, להיפרד עומדת שלו שהזמרת האפשרות

 הבא בסיבוב לעצמו, מאחל שהוא אמר אף והוא
 ולרמי לרימה שיש כמו מאושרים נישואין שלו,

קליינשטיין.
 נפרד הריעות, לכל נאה גבר ,37ה־ בן בראון

 רציתי טובים. חודשים כמה לפני חווה מאשתו
 עד שקט, קצת ביקש הוא אבל אז, זה על לדווח

גט. שיהיה ועד הבעיות כל שייפתרו
היפה, בדירתם נשארה חווה בסרר. הכל עכשיו

 לדירה עבר ורוני ואורי, הילה ילדיהם, שני עם
 שאלתי. כאשר רווק. של חיים לחיות וחזר אחרת,

 שהוא אמר הוא הנישואין, לסיום גרם מה אותו
 בעבודה לשניים מקום אין ואולי מאוד, קשה עובד

 והוא קשה, לעבוד ממשיך הוא עכשיו אז הזאת.
 בטענות. בא לא אחד ואף שלו, העבודה על מת

 בחורות, מכיר ושם ופה לבלות, יוצא הוא לפעמים
מהחיים. מבסוט ונשמע

רטובים ם!
 כדי נשים שתי להם חסרות הכל? כמעט להם שיש ויפים, עשירים צעירים, בחורים לשני חסר מה

התמונה. את להשלים
חברת־השמירה, של הבעלים שרמייסטר, קדיש של בנו שרמייסטר, יגאל הם הגברים שני
 זאת ובהדר, בגדול לחיות אוהבים נמרצים, אנשי־עסקים השניים, טרנר. נתן ביותר הטוב וחברו

 שאר כל ואת יקרים, בגדים לרכוש בשנה, פעמים מיספר לחו״ל לטוס במכוניות־פאר, לנהוג אומרת
להשיג. יכול שכסף הדברים
מחזרות. להם חסרות ולא בארץ, רבות נשים של משאת־נפשן הם האלה הגברים ששני -מובן

 לשתי צמודים כשהם הארץ, בצפון מבתי־המלון באחד שניהם את גיליתי האחרון השבוע בסוף אז
 וחברו לינאדו, דספינה בשם יוונית לבחורה מחובר היה שרמייסטר יגאל בולטות. מאוד חתיכות

 שני נכנסו ובליל־שבת צווי. איירין־חיותה הסכסית, לחברתו חזק־חזק נצמד טרנר נתן הטוב
 לא מהצד שהרוקדים פרובוקטיבית, כל־כך בצורה לרקוד והתחילו שבמלון לדיסקוטק האלה הזוגות

בהם. והתרכזו במוסיקה להתרכז יכלו
 נתן הזוג, מבני אחד במים. מלאה כוס לעברם מישהו העיף כשלפתע בריקוד, המשיכו הזוגות שני
 הרוקדת המים. את עליהם שפכה היא אם אותה ושאל בסמוך, שרקרה הבחורות, לאחת ניגש טרנר,

 והתוצאה בחיוב, השיבה הרועשת, המוסיקה בגלל אותה ששאלו מה את בדיוק הבינה שלא הנשאלת,
 מים כוס ביקשה הדיסקוטק, של לבר ניגשה טרנר, של חברתו צווי, חיותה היפהפיה לבוא: אחרה לא

ההמומה. הרוקדת של ראשה על המים את ושפכה לרחבת־הריקודים ניגשה מהברמן, קרים
מהברמן. קרים מים כוס היא אף וביקשה לבר, הרטובה הרוקדת ניגשה התאוששות של דקה אחרי

 הסתפקה הרטובה הרוקדת אך מינרליים, מים לה הציע למים, האדיר מהביקוש מופתע שהיה הברמן
הלוהטת. חיותה על שפכה היא האלה הזכים המים את קוביות־קרח. כמה בתוספת מי־ברז, בכוס

 הדיסקוטק רוקדי כל היו טרנר, נתן בן־זוגה, של התערבותו ולולא הצטננה, לא זאת של רוחה
שם. שהתעופפו המים מכמויות טובעים אפילו אולי או מחליקים

 ולהתלהם לרקור המשיכו פשוט הם המהומה? במהלך ולינאדו, שרמייסטר השני, הזוג בני עשו ומה
להם. נוגע אינו דבר שום כאילו הפינות, באחת

להצעות
שי רון והבינלאומי הצבאי הכתב  שלו, העיסוק בגלל רק לא פופולרי. מאוד גבר הוא בן־י

 שהיו פנויות נשים הרבה בארץ ויש פנוי, הוא כלומר גרוש, שהוא העובדה בגלל גם אלא
ת להיות שמחות מאוד שלו. החברו

 אז נשואה, קצת היא בו שהתאהבו הנשים שאחת קרה והנה פייס, צריך בחיים אבל
ם, הזה המיוחד שהקשר שמעתי תיי ת הס מ הסכ ם, כל ב דד כבר בן־ישי ורון הצדדי  עם מיו
אחרת. מישהי


