
אורגד אתי
לסירוגין רומן

 הסוף יהיה מה יודעת לא כבד אבי אפילו
 על חושבים אתם הייתם מה הזה. הרומן עם
תי לשעבר מלכת־היופי כמו יפים, זוג  א

 קולטון, יהודה ונער־השעשועיס אורגד
גומ וחוזרים, גומרים וחוזרים, גומרים שהם
 ובכל פעמים, שלוש איזה כבר וחוזרים רים
מת הם שאו־טו־טו לכולם מודיעים הם פעם

 שוב הם ממש, האחרון ברגע ואז, חתנים
להשתגע. אפשר י נפרדים
 בחודשים גם עצמו על חזר סיפור אותו

 הכל כבר היו שהפעם אלא האחרונים,
 ואפילו לרבנות, יגשו הם שכעת משוכנעים

 תפריד לא שלמה שחורים חתולים עדת
ושימעו. הסכיתו איפה! ביניהם. עוד

 ונורא אוהבים נורא ניראו ואתי יהודה
 לטכס־ הכנות כבר עשו ואפילו צמודים,
 הזמינו תאריך, קבעו וכדין. כדת נישואין

בשי מפוארת דירה להם קנו ההורים אולם,
 מכונית קבה יהודה בתל־אביב. בבלי כון

לנ שלו לאתי והירשה ספורט, 280 מרצדס
 מתכונן שהוא לכולם סיפר הוא עליה. סוע

 ממש — בכיכר־המדינה בוטיק לה לקנות
ה שהזוג ציפו כבר החברים כל אידיליה.

 שקט. סוף־סוף ושיהיה יתחתן, הזה יפה
בר־ שלחו חליפות, הזמיגו מתנות, הכינו

סול ת חי שבונו ח
 הירושלמית, הבוהמה בחוגי כיום המהלכת האחרונה הבדיחה

 כמה שנמשך מטיול קצר זמן לפני שחזר השדרן על מספרת
בארצות־הברית. חודשים,

 לו לגוון אוהב מצליח, די וחתיך עליז בחור שהוא השדרן,
 שצריך. כמו ולבלות חמודות נערות מיני כל בחברת החיים את

 מגיע שהוא איך אז נכון? פעמיים, חי לא הבנאדם הכל, אחרי
 הדיילת לו עושה ושם דיילת, של לדירתה מזדמן הוא ארצה,
 קצר זמן לפני באה היא שגם שלה, טובה חכרה עם הכרה

 מנערות־הזוהר אחת פעם שהיתה מי אלא אינה והיא ארצה,
תל־אביב. של ועליזות יפות הכי

 מישהו מכירה שהיא שמתי יודע, הדיילת את שמכיר ומי
 ידעו ותיכף עניין, מזה לצאת חייב למישהו, מישהי או למישהי,

 ומאז הקליק, ניצת ניצוצות, נדלקו משהו. מזה ייצא הפעם שגם
 ולילה. יומם ולהיפך לזו זה צמודים השניים היו פגישה אותה

 גם היא שהידידה גילה שהשדרן עד צמודים, כך כל היו הם
 לא שהוא למה ומקורי: נחמד רעיון העלה ואז מעולה, טבחית

 שצריך? כמו חגיגית, לארוחת־ערב שלו החברים את סוף־סוף יזמין
אימתי? עכשיו, לא אם שהרי

מצא וגם היפה, הידידה את הכיר גם מחו״ל, חזר גם הוא

 מעריצה היא שאותו מקוג׳אק, יותר אפילו
אישי. באופן

 הצעה לה להציע כבר שמתכוונים לאלה
 מוכנה הילה לה, לסרב תוכל לא שהיא

 שירטוט־ ללמוד מתכוונת שהיא להוסיף
 כי בחו״ל, לטיול תיסע גם ובקרוב בניין,

 לכן לטייל. גם אוהבת מאד־מאד היא
 שנוסעת מכונית גם תהיה שלמציעים רצוי

ארוכים. למרחקים

ש בשבוע שנערכה במסיבת־הקוקטייל
 הילטון במלת סינטרה, פרנק לזמר עבר

 הרבים, האורחים בין בלט בירושלים,
ס ירו ראש־עיריית של בנו קולק, עמו
 עם יחד שהיה עמום, ק. קול תדי שלים
 צמוד ניראה סינטדה של בחפ״ק אביו

 מתולתלת־שיער, גבוהת־קומה, לצעירה
אנגלית. ודוברת באלגנטיות לבושה
 השמועה את להכחיש מייד מיהר הוא

 בגלויה מגישה בתור עובדת שידידתו
 עובדת לא שהיא בתוקף וטען הקטנה,

 בחורה שהיא סיפר רק הוא גלריה. בשום
 קנרק זאנט לה שקוראים אמריקאית,

הכל• ושזה
 לא־מכבר להתגרש הספיק הצעיר קולק

 בת יפהפיה רנינה, הראשונה מרעייתו
 כתיבת את סיים מארגנטינה, הנוצרית הדת

 ובינתיים שם, לו אין שעדיין החדש סיפרו
 אותה של הצמודה בחברתה מבלה הוא

 אבל יפהפייה איננה שאומנם אמריקאית,
 המושגים לפי אפילו נחמדה, בהחלט היא

הירושלמיים.
 יחד גרה ז׳אנט אם עמוס נשאל כאשר

 חייך רע, כל בו אין שבעצם דבר איתו,
האינפור סוף כאן. ״עד :לאקונית ואמר

 בנימוק הרישמית הודעתו את ונימק מציה,״
לי מרשים לא שלי ״ההורים המשכנע:

 נפלה האפס, שעת לפני דקה והשבוע, כות,
נפרדו. הם ההפתעה. שוב

 במכונית״ אתי של הקבוע מקומה את
לש אל־על דיילת תפסה החדשה הספורט

 וקול- אביכה, בשם יפהפיה צעירה עבר,
 פתוח שהוא ברבים מבשר שוב הצעיר טון

להצעות.
 עוזבים איך לדעת, רוצים בטח אתם אז
 אם אורגד? אתי כמו מלכת־יופי סתם ככה

 לשמוע תוכלו חתן־השימחה, את תשאלו
 הכל לא זה ״יופי כמו: מצחיקה תשובה

מצ תשובה שזו אומרת אני ולמה בחיים.״
 הפליי־ אחד הוא קולטון יהודה כי חיקה?

 בתל־אביב, מכירה שאני רציניים הכי בוים
 אך־ורק הולד הוא אותו זוכרת שאני ומאז

ומעלה. יפות של מדרג בחורות עם
 להוסיף יכול יהודה לאתי, בקשר אבל
 בעצם, אבל יפהפיה, בחורה אומנם שהיא

מפ נורא לו נראים חיי־הנישואין פיתאום
 עדיין כשיש למהר, מה בשביל אז חידים.
? בשטח יפות הרבה כל־כך
 יפה עדיין שהיא אתי, את אליו זימן הוא

בי יש שהפעם לה והבהיר פאר־אכסלאנם,
אופ שום בלי גומרים שהם כזה קצר ניהם
בעתיד. החברות לחידוש ציה

 לא זה ״יופי :(א־לה־קולטון) מוסר־השכל
כש החיים, על חושב מי אבל בחיים. הכל
יופי?״ הרבה כל־כך יש

 מכופלת כפולה, סיבה שנאמר, כמו למופת. ומבשלת מארחת בה
 קומץ את והזמין מיהר הוא הרבה לחשוב בלי לחגוג. ומשולשת

 לקנות הידידה את שלח השולחנות, את ערך הקרובים, ידידיו
ציפיותיו. איכזבה לא אכן והיא בסופרמרקט, פרודוקטים

 אכלו כולם בסרטים. כמו א־לה־כיפאק, סעודה הכינה היא
מב הכי שהיה מי אבל לאללה. מבסוטים והיו וגירפצו, ושתו
הטו לחברים שהעניק העליז, השדרן אלא היה לא מכולם סוט
אחת. אגורה אפילו לו יעלה שזה בלי משגע בילוי שלו בים

 הידידה את שלח כשהשדרן או. כזה? דבר עושים ואיך
הארו ואחרי כסף, לה לתת שכח פשוט הוא בסופרמרקט, לקניות

 אותה לשאול שכח כן גם שהוא מבסוט, כל־כך היה הוא חה
? חשוב זה מה אבל שקנתה. המיצרכים כל לה עלו כמה

 את פתחה לשם, כשהגיעה בביתו. פגישה עימו קבעה היא
 היה שזה מכיוון היה. לא הוא אבל לה, נתן שהוא במפתח הדלת

 הזמן, את להעביר כדי אז מלוכלך. די המקום היה גשם, יום
הבית. את וניקתה ספונג׳ה עשתה גם ■היא

 הידידה נפלה אז בא. לא והאיש שעתיים, עברו שעה, עברה
 תרגיל לו ועשתה קמה אתמול. נולדה לא היא גם השכל. על

 לכל וטילפנה בדירתו, שפופרת־הטלפון את הרימה היא פשוט.
ובצא לה. שיחכו בקרוב. חוזרת שהיא להם להודיע בפרים, חבריה

 לי עלה בסופרמרקט ״האוכל הלשון: בזו הודעה לשדרן השאירה תה
 לירות. 400 סך־הכל, — לירות 40 עלה נקיון־הבית לירות, 360

ולהתראות.״ תודה לירות. 400 שעלתה לפריס שיחת-טלפון עשיתי

הנדלסמן הילה
רומנטי רומן

 מפרסם הזה הסולם כי פרטים, מתר לספר
בבקשה. ועויינות.״ מתקיפות כתבות רק

 דבר רק לך לומר לי יש ברשותכם, ,אז
 תמיד תמיד, .28ה- בן עמוסי אחד,

שלך, והאבאל׳ה האמאל׳ה בקול תשמע

 ובכל אחד, רק לך יש מהם אחד מכל בי
 ככה רק כי רשות, אותם תשאל דבר

 ירושלים, טוב ילד תהיה ואם גדול. תהיה
 אותך להתקיף ביבה אחד לאף תהיה לא
עיוני. עויינות, כתבות עליך לכתוב או

ה ח תו תפ עו צ ה ל
 לשלוח מוזמנים המדור הודאי

 כהורות של תמונות למערכת, אלי,
 להיות ■מתאימות שלדעתם יפות

 ו־ פרטים בצירו!? השבוע, נערת
טלפון. מיספר־

ה שלנו, נערת־השבוע של היופי את ל  הי
 רץ, מטר לפי למדוד אפשר הנדלסמן,

סנטי 178 של לגובה מיתמרת גם היא בי
 היא בעיקר אבל לרוץ, אוהבת וגם מטרים
 על בנויה והיא אחריה. כשרצים אוהבת

 שחור-כחול: ושילוב-צבעים הטוב גוף
 ממזריות ועיניים וחלק, ארוך שחור שיער
כחול-עמוק. בצבע

 במישרד כפקידה עובדת 22ה־ בת הילה
ב ספרים, אחרי ומשתגעת רואי־חשבון,

 לא היא כי הרומנטי, הרומן מסידרת עיקר
להתעמק, או הראש את לשבור אוהבת

שעוז סיפרי־מתח לקרוא מעדיפה ובעצם
 למתח תאוותה את ומספקים להירדם לה רים

 החיים. טעם הוא המתח לדעתה, כי בחיים,
 פתוחה שהיא לכולם מודיעה גם היא לכן

מותחות גם שיהיו ורצוי גבריות, להצעות

לא זה ופי
בחיים


