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 בסימיס באגדות, רק עכשיו עד קרה זה

ב לפשפש הולך מישהו בתסכיתי־רדיו: או
 וקרעי בלויות ספות בין גרוטאות. חנויות

כש מאובקת. מיסגרת מוצא הוא מיזרונים
 מגלה הוא האבק, את מעליה מסיר הוא

 רוצה המוכר שמן. תמונת מתחתיה פתאום
 מתווכח מתעקש, האיש לירות. כמה בעדה

ה התמונה, בלי ללכת ורוצה המחיר על
ב התמונה את לו נותן אחריו, רץ מוכר

ש שהתמונה האיש מגלה בבית פרוטות.
 של נשכחת יצירה אלא אינה בפרוטות קנה

גוגן. או מודליאני
מציאותי. ובלתי בנאלי מוכר, שזה כמה

ב פעם באמת, לפעמים קורה כבר זה אם
 רק לקרות יכול זה אז שנים, עשרות כמה

 או תאמיני ועכשיו, בלונדון. או בפאריס
באגדות. כמו בדיוק בארץ, קרה זה לא,

 לתמר פניו את להאיר הפעם בחר המזל
ח, ר  בטי־ הציבורית העין המדור בעלת מ

ש איך שבוע, לפני אחד יום הארץ. סף
 דיזג־ על הראתה חלונות בין הולכת היא
 למדורה, עיתונאי חומר לחפש כדי גוף,

 לראית כדי כלים, לחנות מרוז תמר נכנסת
 פיד איזד, בהזדמנות ולרכוש שם חדש מה

 מסתכלת היא שלה הציבורית בעין ג׳אן.
ו קומקומים, ועל צלחות על סירים, על

 קטן תןוריט הפרטית העין תופסת פתאום
 זה השמונצעס. כל בין התלוי בשחור־לבן

 התימה בלי מרשים, כן כל לא משהו היה
 שעיייו הנייר אבל כלום. ובלי צייר של

ס״מ 15כ־ שגודלו הקטן, התחריל הודפס

ם ל ש ה
ומיושן. צהוב קצת נראה ״מ,0 30 על

 אותה הדיח תמר של ליבה בתוך משהו
התמונה. את לרכוש

 שואלת שם,״ הזה הקישקוש עולה ״כמה
המוכר, את תמר

מרוז

 למכיר כלל דעתו על העלה שלא המוכר,
 לרווח הזדמנות מצא התמונה, את אי־פעם

לתמר. משיב הוא גברת,״ לירות, 15״ נאה.
 כך ״כל תמר, לו אומרת ״השתגעת?״

הרבה?״
 דתי־ מתעקש גברת?״ מדברת, את ״מה

 רואי אבל שווה, לא אולי ״התמונה כר,
 מחיר ליתת 15 לה. יש יפה ׳מיסגרת איזו

אחרון.״
 ־,שיל ולבסוף המקח על קצת עוד עמדו

 ראה התמונה. את ולקחה ל״י 12 תמר מה
 התחיל ומשהו לביתה התמונה עם תמר

 דומה לד, נראה שקנתה התחריט לה. להציק
 הספדים ארון מתוך נטלה היא למשהו.

ט של תחריטים ספר שלה ד רנ כ מ בהו ר
 נעצרה ולפתע בו דיפדפה שווייצית, צאה

 היה שבידה התחר־ט ספק. היה לא נשמתה.
 הופיעה תמונתו הידוע. ההולנדי הצייר של

בקטלוג.
הסת התחריט. את לבדוק מומחים באו

 ולא זיוף זה שאין ספק לכל מעל בר
רמברנדם. של מקורי תחריט זה צילום.
 תחריט ל״י 12ב־ מרוז תמר קנתה כך
 אבל להעריך. קשה בדיוק? שוויו מה נדיר.
 דומה תחריט נמכר חודשים מספר לפני

 הפומביות המכירות בבית רמברנדט של
 בעדו שילם הקונה בלונדון; סותבי הנודע
 לירות אלף 27כ־ — שטרלינג לירות 3000

. ישראליות.

ה מה  קוי
שפחת לפידות? במ

אחד שכל כפי היא, לפידות ליאורה
 ביותר המצולמות הדוגמניות אחת יודע,

 ייש טפשה, לא גבוהה, יפה, היא אצלנו.
 אחרים דברים מיני כל ועוד יפה בעל לה

 היא שבה הצורה אפילו קינאה. מעוררי
 זה קינאה; מעוררת בעלה, אילן את הכירה

 הוא טירונות. קורס סיימה כשהיא היה
במסיבת נפגשו והם בצבא, סגן אז היה

לפידות ואילן ליאורה

 חיפש לפיוות אילן סגן הקורם. של הסיוט
 הגדולות עיניה את ראה לרקוד, בת־זוג לו

 וזה -- בו ניבטות ליאורה של והחומות
אפ איך לחופה. שניהם את כמובן הביא
אחרת? שר

 ש ודע בת אבל
 ■אותם רואיס לא
 לא ליאורה את

 מסתובב רואים
 של לצידה ביים

 גבוהה,
אבל —

משהו; השתנת האחרונים
האמת, למען ביחד. יותר.

 אילן ואת בכלל, רואים
התל־אב׳־ במועדוני־הלילה

 אמנם שהיא יפהפיה, איזו
 חומות עיניים ובעלת טיפשה, לא

פה? הולך מת אז ליאורה. לא היא
זה. שלא מקווה אני

העצזב אילן של המשרוקית
ק, טדי אחרי ל ש קו תר המוכר האי  ביו

א בירושלים  לו יש העצוב. אילו הו
", כלב, אגן סוו ק ל פו  לשעבר, נשים שתי ״

ת ושלוש ת :מצלמו ח א א מ מא עשה הו
ה פרה, שניי ה ת קולב, מ שי שלי מה  טח־ ו

ת. חו ת מפ ק־ ת, זי מו צל מ ה ם. לא מ שי מהנ
א בנוסף, מ- כל על גם מנגן הו א  ה

ם טי מנ רו ט ם ס ליי ק סי מו  מוז- חוץ — ה
באס, טרה־ תו קונ או א ש  לבאר, הפך הו

תר, מהפסנ תו ו א שאו לשולחן. הפך הו
ם שני ם הדברי די חי ם הי חי טו ב  אצל ה

לן ה אי בר״ ז או הנג־ בר־ בראש ה״ או ה״  ו
ת בבנק. דראפט״ סי ק כו א ני ה קו  הדבר ז

ם צמוד הכי דיי  וכאב־ראש — שלו לי
ה בגלל לראשו. ד לו יש ז ם תמי סי  בכי
ת ל״. של טבליו רדיז קו ״

ה, הנ ם ו ד יו ח א א שהו  ללא יושב כ
ת״ פרוטה סי כ ך וחושב בתל״אביב, ב״  אי
ס לפתע אליו ניגש לירושלים, להגיע פו  טי

מהוני, שואל ת תו ו ם או " לו יש א ד. ס.  ״ל.
רה. ס ללא למכי סו לן שלף הי ת אי  א

ל״ רדיז קו ת שתי ומכר שלו ה״  טבליו
רת ם עד ל״י. עשר תמו ש היו הבר מחפ

ת נש לן. א א אי ען הו א טו הר לא שהו
ת גיש ם השפעת א ס ם, עד ה ת היו  למרו

חודש. כבר שעבר
ה ק ת פ ר ה ה ה רונ ח א לן של ה תה אי  קר

א :השבוע בן בירושלים, יישב הו  עם כמו
ת סי ק כו א ני שהו, ו־צה ולפתע ביר, קו  מי

בעי מצא־חן לא שלו הנכא שהפרצוף
ם. בו לעשות ניו, לן שפטי  נשאר אי

ש מר אדי א א, ו הו ה א שאם ל  רוצח הו
ט ט קו ת ה תו, ל תין אי מ שה שי  עד בבק

ם ס לסיו ת שבידו. הכו סח״הדע הי א בב הו

העצוב אידן
ת שלף שרוקי ס, מ כי ה  ציפ־ בה ונתן מ
ה עצוב. צוף מ רה ו ל ן קו  הציפצוף לקו

שם לפתע מזנק  — ענקי כלב-זאב מאי-
צב מתיי לן, לצד בשלווה ו א אי שהו  כ

ט ה בלי מבי ל ה לא בבריון. מי צו גם הי
ה, רך ל מי לו או ב  :בכישכוש״זנב אפי

לן התנדף, הבריון אי מין ו ת. עוד הז סי כו

ז׳ילברטו את אגמון יעקב כשהביא
ו אנ פ  שהבמאי ידע לא לישראל לראשונה טו
ב יתאהב החדש, השמאל מאנשי האיטלקי,

 ברירות נותרה לא לזוג לנשואין. דינה שק
 ואין בנש שם נישאו לקפריסין, נסעו הס

אזרחיים.
 הס דינה, של להוריה הדבר שנודע אחרי
בעי פגיעה מהוה בתם שהתנהגות החליטו

 בדווי־ שניהס בלעו אחד לילה אמונתם. קרי !
 זאת גילה למזלם, מופרזת. בכמות שינה
 שהביא דבר מועד, בעוד דינה של אחיה

להצלת־חייהם.
עם להשלים ההורים מיאנו אז גנו אולם

■הודי הופך דילבדטו
 בארץ שהתאהב רק לא ז׳ילברטו אבל ארץ,
 גם הוא שנתיים. מזח כאן לתושב והפן

ה זו היתה — ביןזראלית התאהב נ  די
וגבוהת־הקומה. יפת־התואר פיינר

 החליטו בו לשלב אהבתם הגיעה כאשר
 היה דילברטו הבעיות. התחילו להתחתן,

מכיוון יהודיה. היתה דינה קתולי, נוצרי
^.וזיירה!ו1ווו ־ .-1.. ! , ו ר ר י ו ו ח ה י__1 ד ו ו ה___ל י ־ י י

 'שנכנע. ז׳ילברטו זה הית הפעם בתם. נשואי
 ז׳ילברטו הפן השבוע להתגייר. החליט הוא

 ישראל הרב בידי שגוייר אחרי ליהודי,
אי בירושלים. ל

 גס אוהב־ישראל, גם הוא ז׳ילברטו עכשיו
 נשאר פיינר. במשפחת ביית בן וגם יהודי

 לה־ כדי האיטלקי דרכונו על לותר רק לו
דיר לרל ליוווסי' חוד

ה ?1הוג איפ
 הייתי בחיים: להפתעות הוף שאין כנראה
 ד״ר הטוב ידידי על דברים הרבה מאמינה

גו ץ, הו ר א ב שקראתי הידיעה אבל שוו
 שיא: היתד. בעיתון השבוע ראשון יום

אג;פ טובים, יהודים זוג שאיזה מסתבר
א: מש־ תביעת נגדו הגישו רטם,הו

סניה־לחם המשוררת
ב לכס סיפרתי כבר אהבות הרבה על
 ולפעמים בני־אדס, בין אהבות הזה. מדור

כו מה? אלא משוררים. בין אהבות אפילו
 יש הפעם יותר. או פחות יהודים, חיו לם
ערבים. משוררים שני בין אהב׳ה לי

 מתאהבים, כשהם יהודיים, משוררים זוג
לש ן, בטעמו או בססית רומן לנהל יכולים

 על לכתוב משהו, לעשן או כוסית תות
ו זעה בעלי אפילו להיות שונים, נושאים

 ספח לתם שתהיה העיקר — שונה שפה
משו־ אצל אבל יסתדר. הכל אז משותפת,

וידה
 להת־ בעייה זו כנה. לא זה׳ ערביים רבים
* ׳׳ תחשבו. אל אהב,

 חזי־ וידה התאהבז: הם — ואת ובכל
ח  על ס שיר לכתוב אוהבת 24וד בת נ

 בת א ה בזה. וכיוצא ועצי־אורן, ציפורים
 לפני הירדנית •בטלוזי־זיה קיר״נה ביתילחם,
בביירות. פילוסופיה ולמדה המלחמה,
 המילה (זאת איתרע מה, זמן לפני והגה,
 בשת ספר קראה והיא מזלה, לא?£ הנכונה,
 במקור. השם את יודעת לא עדן. נחלתכם

 ה.יא עולמה. עליה נפל — הספר .את קראה
 את פוגשת שהיא שאו רגע, מאותו ידעה

משת שהיא או — אותו שכתב המשודר
 אותו, לפגוש החליטה היא אז געת.

מ 24 ב! מורה לוצפי, היה המשורר
 'הורית־ אחווה על לכתוב המרבה רמה, כפר

 שהיא לאביה .וידה איפזא סיפרה ערבית.
 השמיים על לכתוב כדי רגזה לכפר נוסעת
לדרך. ויצאה והמים,
 ' היו מבינים. שאתון כפי הרומן, נולד וכן
 ממנה תבע לטפי ני בעיות, קצת עוד אמנם
 שם, המעופפות הציפורים את מראשה לסלק

 המעופפות לבעיות ברצינות יותר ולהתייחס
 בח. חפץ הוא אין אז ועד — עולמנו בחלל
 כותבת החלה היא ויתרה; לא וידה אבל
 העולם דפי מעל שירים — ועליו — אליז
 ולא אתה, בן־שדים בנוסח; בערבית, הזה

הת את ששבר מה כמובן וזה בן־אנוש.
 עם — יתחתנו הם הבא בשבוע נגדותו.

אינשאללה! והכל. בראש הציפורים

פונטים? אלף 15 באיזה תכמת
ל ההפתעות: סוף לא עדיין זה אבל

 ואשתו בחו״ל, הוגו שוהה התובעים, דברי
 ומתכוננת מטלטליה, במכירת כאן עוסקת

 הדוקטיי פתח שם ללונדון, אליו להצטרף
 נ־ תושבים מספרים זאת, לעומת עסק.

 .יראה הנכבד שהדוקטור הרצליה־פיתוח,
 במכונית לו שט ממש, אלו בימים על־ידם

 מבח־ץ, זר מספר נושאת חדשה אימפלה
מבפנים. נורמלית לא ויפהפייה
 ואיפה האמת, איפה תדעו לכו עכשיו

הוגו.

 צ׳ילי של הכבוד קונסול — הוגו נגד פטית.
בארץ!
 הוא לפחות, שלטענתם זה, על מה? ועל

 כדי תמונה שנים ארבע לפני מהם לקח
תמי שנים שלוש בשבילם. אותה למכור

 ואז ימכור, שהוא בסבלנות חיכו הם מות
 מכירה שיטות לנסות להם שכדאי החליטו
 התמינהי את וביקשו יעילות, יותר אחרות,
 הייה ועד — שנה לפני היה זה בחזרה.

התביעה. — כך אותה. קיבלו לא
 לא מדובר? תמונה איזה על עוד ותשאלו

 גינוגולייי, פאולו בשם אחד של אחת סתם:
הוגדמם- שהזודימר■ מלא ■ 1ד.־א רתאה זזוזיויירה


