
ת צרו
בגרמניה

סוהיר
לשעבר נבר שהיא מפיצים

פיקנטי. אחד לי יש אז סיכסוך? רוצים
 רקדנית־נטן ארצה הגיעה שנה לפני

 רילניקוב, מירתה בשם מדרום־אפריקה
 שלה, בשם־הבימה מוכרת שהיא כפי או,

סוהיר.
רצינית, חתיכה גם שהיא הזאת, הרקדנית

 של עזרתו בגלל בעיקר בהצלחה, זכתה
 שלקח דן, מקפה לביא אריק המיסעדן

רבות. לה ועזר חסותו תחת אותה
 המיסעדן בין הקשר מה שואלים בטח אתם

 שרינה, בשם גיסה יש לאריק ולרקדנית?
 של ידידה והיא בבואנוס־איירס, המתגוררת

 וסר לביקור, לארץ ביחד באו שתיהן סוהיר.
להישאר. החליטה היר

יהודיה. לא היא בעייה. היתה לסוהיר אבל
 יש זאת לעומת עליה. חל לא השבות חוק לכן

ה:  הידועה- שהיא שנים, שש מזה חבר־לחיים ל
 ואב גרוש יהודי גבר זהו — שלו בציבור

 חיה היא שאיתו פוצ׳ו, המכונה לילדים י]
בארגנטינה.

 סוהיר. עם בנישואי־קפריסין התחתן וגם רית
דבר. לכל זוג הם עתה

מפ בסכנה, שפרנסתן רקדניות־הבטן ראו
 ויש בינלאומית ברמה רקדנית היא שסוהיר ני

ניס מיני כל לעשות החלו אז רב, ביקוש לה
 שהיא אמרו שלה. העבודה את לטרפד יונות

 שהיא אמרו קוקסינל. כלומר גבר־לשעבר,
עוב שהיא אמרו ניירות״עבודה. בלי עובדת

להת שאי־אפשר נמוך, כל־כך בסכום דת
בה. חרות
בא לרקדנית־הבטן הובילו העיקבות כל

במאמ לחבל מנסה שהיא אמרו סימון. רי
 מפיצה ושהיא בארץ, להיקלט סוהיר של ציה
הללו. השמועות כל את

 שופעת- לרקדנית שדרינג־דרנגתי מובן
הזה. למחול־השדים הסבר וביקשתי האיברים,
 המרחלת רחל מדברת בארי, לך ״שלום

סוהיר.״ הרקדנית בעניין
 לשאול רוצה את מה יודעת כבר אני ״כן,

 גבר־לש־ שהיא עליה אמרתי אני אם אותי,
 והיא לה, מפרגנת אני נכון, לא זה אז עבר.

 מפרגנת אני בשבילי. תחרות מהווה לא בכלל
 היא עובדת, שהיא ברמת־המחירים לכולן.
 אני חסר, לא לי עבודה. הרבה למצוא יכולה

 שהיא גם יודעת ואני מאוד, אותה מחבבת
טובה." רקדנית
השמועות?״ עם ״ומה
 רקדנית־בטן אותן, מפיץ מי יורעת ״אני
 והן הזה, בסיפור התחילו הן היחצנית. וחברתה
הלאה.״ אותו מפיצות

 מיכל הנוצצת אשת־החברה בלי לי קשה
 אך בלעדיה. ומשעמם אפור נראה הכל בקר.
 כל־כך לא שמצבה שלי מהשפיונים לי נודע

 אותה, לעודד הזמן באמת וזה באחרונה, נוח
 ופיר־ עושר שכסף, להבין לה לעזור גם ואולי

הכל. לא זה סום
 של שהבעל יודע בציון היושב העם כל
 בפרנקפורט, המתגורר בקר, חיים מיכל,

 מזה. יותר ואפילו מאוד־מאוד עשיר איש הוא
 איש לו יש מה חולה. שהוא יודעים כבר כולם
 לקה שהוא הטוענים יש בדיוק. יודע אינו

 למיטה מרותק שהוא האומרים יש בליבו,
 חולה, באמת הוא מוחי. אירוע בעיקבות

 של מצבה אך לקו־הבריאות. חזר לא ועדיין
שחושבים. ממה מסובך יותר בקר מיכל ,

אפי מדהימים שלפעמים שלי, השפיונים
לפני ביקרה בקר שהגברת לי גילו אותי. לו

בטן
בטןמור

עב־ ללמוד לאולפן נכנס ארצה, בא פוצ׳ו

סימון בארי
להר מפתנת .אני

 עם התקשרה שבארי לי נודע בינתיים
 סוהיר ועם איתו פגישה ויזמה לביא, אריק

הבעייה. את ליישב כדי

שה מארקיזה ( השורש היא הא
בקיבוץ  אורי בשם וצעיר חדש עסקן יש בליכוד

.30 בן רק הוא יעקב.
 לולא דבר, עליו שומעים הייתם לא אולי
 חוג אופקים. חוג הקמת שלו: האחרונה היוזמה

 הולכים קצת וחבריו שהוא לנו הרומז מתון
שמאלה.
בירו העברית האוניברסיטה בוגר אורי,

 ולגיאוגרפיה, למדעי־המדינה בחוגים שלים
בקומוניקציה. שני לתואר כיום לומד

 כל-כך לא האלה הפרסים כל אותי
 או, האשה, עם מה כמובן שאלתי אז מעניינים,

 פאם״ לה ״שרשה בצרפתית, שאומרים כמו
העניין.) שורש היא האשה (ובעברית:

 להזכיר כדאי אולי זאת, לכם שאגלה לפני
כדו מתפקידו שעבר בשבוע התפטר שאורי

שב נראה אולמרט. אהוד השר וכעוזר בר
 של במצב״רוח בכלל היה הוא שעבר שבוע

מהחב להתפטר גם החליט הוא התפטרויות.
 תל־ חתיכה ,23ה־ בת דורון רונית שלו, רה

 אישיות של אישית כעוזרו? העובדת אביבית
פוליטית.

דורון רונית
הפנים על מצב־רוח

יעקב אורי
התפטחוז של סצנדחח

של שנה במשך רומאן ניהלו ורונית אורי
 זה אך יישארו. שהם קיוו שלהם והחברים מה,
 נראה שאורי בעוד נפרדו. והם להם, קרה לא

בירו מקומות־הבילוי בכל הפרידה אחרי
 מספרים ומחייך, מאושש כשהוא שלים,

 והיא הפוך, זה שאצלה החברות וגם החברים
הזה. העניין בכל הפנים על

 מוכיחה המציאות לדאוג. מה אין אבל
 מתאוששות שרים של עוזרים של שחברות

ממשברים. מהר'מאוד

 תערוכת״הציו- מתקיימת אלה בימים
 הגלריות באחת רון חיה של רים

 לערוך המפיקה שכבר הציירת, בחיפה.
 באחרונה נראית ברחבי־העולם, תצוגות

המוצ התערוכה בגלל רק לא מאושרת
 בנה, של הרומאן בגלל אלא שלה, לחת

ת. בלקוח הנשמע מהאגדו
 ,2ג לו מלאו מזמן שלא עילם, הבן,

 אמיתי, חתיך הוא בצנחנים. קצין הוא
מעלות. הרבה עם בחור בקיצור נבון. וגם

 יגור לקיבוץ עילם נמע הימים באחד
איטל בחורה הכיר שם חבר. לבקר כדי
קונסטנצה. בשם 24 בת קית

 היא ראשון. ממבט התאהבו השניים
 אמר שהוא מה כל על ״טי״ לו אמרה
 מיה״, ״אמורה לה אמר והוא ועשה,

 וגם באיטלקית, ״אהובתי״ שפירושו
טפאגטי. לו עשתה שהיא מטפרים
 לגור עברה היא ביותר קצר זמן לאחר

 לא היא בקרית־טיבעון. הוריו בבית
 תואר״אצולה, בעלת שהיא לו גילתה
 בנק יש שלה ושלאבא מרקיזה, כלומר

בפירנצה.
 שהיא לו כשנודע כעט כל־כך לא עילם
 ממש לו, הטבירה והיא ועשירה, אצילה

 רצתה שהיא פעם, של בטרטים כמו
 וה־ התארים כל בלי נטו, אותה שיאהב

 את לו גילתה היא זאת וכשהוכיח בטף,
המתוקה. האמת בל

 לבית חזרה נטעה היא שבוע לפני
 שהיא להם לבשר כדי בפירנצה, הוריה

דת מטיבות לא בארץ־הקודש, נשארת
 שההורים מטתבר רומנטיות. אלא יות

 יהודי, בחור מצאה שהיא שמחו דווקא
 יהודיה היא קונטטנצה של האמא כי

 השניה, במילחמת״העולם שהתנצרה
נשארה היא מהנאצים. להינצל בדי

בקר מיכל
רכוש של בעיות

 עורך־הדין אצל יותר, קצת אולי ימים, 10
 בגל ילד כל והרי כר־שילטון, מנשה

המ עורך־דיו הוא שבר־שילטון יודע חובה
 כמובן, נבהלתי, ועוד. גירושין בענייני טפל

 שמיכל וגיליתי בירורים, כמה עוד ועשיתי
 של הרכוש עם בעיות יש אך מתגרשת, אינה

 של האח עם בעיות לה ויש בגרמניה, בעלה
 העסקים לכל שלו השותף שהוא בעלה,

בת ברחבי־גרמניה. להם שיש והמיליונים
 יותר בגרמניה נמצאת היא האחרונה קופה

 בכל קשור גם שזה יתכן בארץ. מאשר
 באירופה. המתחוללים הפוליטיים השינויים

קרנץ. אגון מה־שמו, את שאלו

 המילחמה, אחרי החדשה בדמה דבקה
 לחפש כדי ארצה באה קונטטנצה ובתה

השורשים. את
 שורשים, מצאה היא אם יודעת לא אני
 אלא שורש, רק לא פה תפטה היא אבל
 אני רון. עילם של בדמותו הגזע כל את

 הילדים, ייראו איך לעצמי מתארת כבר
רון. לבית הרוזנים




