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 נופשים כולם כמעט שבה זו בעונה
מת ונפגשים, ומבלים ונוסעים ובחופש,

הבו מהנוף נעדר מי להרגיש גט חילים
 עליו לי מספרות שידידותי זה אז המי.

 איתן, דן האדריכל הוא רמות בלחישות
 הסיפרותיות לנטיותיו עורף פנה אשר

ה בתחום שפיתח, חדשה נטייה לטובת
ציור.

 היותר הנשים שתי הרי זוכר, שלא למי
 1 בסיפרות. עסקו איתן של בחייו ידועות

 איתן, רחל הסופרת היתד. הראשונה
 י ל־ אם והיא מזמן, מזמן התגרש שממנה

 כבר היום שהיא טולה הבכירה בתו
להת וממשיכה עצמה, בזכות צעירה גברת
בדירתו. איתו גורר

 רינה המשוררת היתד. השנייה האשד.
 מארצות- מכבר לא זה שחזרה שני,

המשו בתם את להפקיד ומיהרה הברית,
ה האבא אצל השש, בת תמר, תפת

מסור.
 הצעירות' במעריצותיו היד. שידוע דן,

הצעי ציירת עם עכשיו מתגורר הרבות,
 לשם ועונה שנה 20 בכמעט ממנו רה

 לבשר יכולה אני המתעניינים, ולכל מימי.
 ז זה מחילוף מאושר נראה בהחלט שהנ״ל

 העכשווית שחברתו גם מה המוזות, של
חזקות, אימהיות נטיות כבעלת מתגלה

אביבי ואלי רינה
שנה 11 לחגוג

בהווא■קורצייהלומי
 מד. וכל סוף, בלי חתיכות היום שיש חושבים אתם אם
 בוגארט, האמפרי כמאמר להן, לשרוק רק זד. לעשות שצריך

בסרטים. נשמע שזה כמו בדיוק לא שזה הוכחד. לכם הנה אז
 שהוא לנגר, דויד כמו ומצליח צעיר רווק למשל, קחו,

 מזה שחוץ כיוון נערה. כל של חלומה להיות בשקט יכול בעצם
 הגדולות לחפצי־חן מרישתות־השיווק אחת ובעל מיליונר שהוא
 שופע ספורטיבי, נחמד, גבר גם הוא בארצות־הברית, ביותר
 כל בנסיעות כרוך זה אם אפילו — טוב לחיות אוהב הומור,
אחרת. לארץ יומיים

 כבר הבחור עובדה, אבל מזה? יותר לדרוש אפשר מה
ואין. — שמו את בגאון לשאת שתוכל בחורה בנרות מחפש

 עם אחר־כך מייד התחתנה איתו, שיצאה מי כל היום, עד
 הפירות. את קצר אחר ומישהו וטיפח, גידל הבחור אחר. מישהו

 וזו בכוכבים, ראתה אשר שלו, באסטרולוגית נועץ שהוא עד
 לאשה מאשר אושר, רבות לנשים יגרום שהוא שמוטב לו אמרה
 נשים, שיותר לכמה אושר גרם הוא וכך אומללה. שתהיה אחת

 אומללה שתהפוך הזמן הגיע דייגו, לו אמרה שהאסטרולוגית עד
 קדחתניים, בחיפושים פתח הוא מאז טוב, מאושרת. לאשה אחת

 משבר בשעת לעזור היודעת כמוני, מומחית לעזרה לו גייס ואפילו
הרת־גורל.
 במלון ליהלומים אכסלוסיבית חנות הבא בחודש פותח לנגר

 בעיניו, חן שתמצא בחורה שלסופר־סופר ככה שבהוואי, ויג׳נט
 להראות צריכה רק היא הקורצות. האבנים עם בעייה תהיה לא גם

 ארבע לפחות לדבר ולדעת ׳20־30 הגילים בין להיות סופר-טוב,
 יפאנית ערבית, ספרדית, איטלקית, צרפתית, למשל כמו שפות,
 שפות ארבע לדבר תדע כבר שהיא ואחרי אנגלית. וכמובן

 לה איכפת שלא כזאת אחת להיות צריכה היא חופשית, בבחירה
 ולפגוש הוואי כמו משגע במקום שנתיים איזה לחיות במייוחד

 האמיץ השוטר מקגארט, מטיב הוא הלא לורד, ג׳לן את
ואונו. זולו את אפילו אולי ולפגוש חמש־אפס, מהוואי

 הוא באמת, יאהב לנגר שדויד בחורה תהיה היא ואם
 לסופי־שבוע, עצמו את כמו מייוחדות טובות־הנאה לז? מבטיח

 דייוויד כי בעולם. יהיה שלא מאיפה במייוחד יגיע הוא שאליהם
הקור היהלומים חנות את לו לנהל גם הזאת לבחורה לתת מתכוון

ברגל. הולך שלא דבר וזה שבהוואי, צים
כך ומשום בעדיים, עמוסה להסתובב תיאלץ המסכנה כי

יובל
אביב

 25 כבר עברו אבל לא, או תאמינו
 מדינת נשיא הקרקע על עלה מאז שנים

עצ על והכריז הדגל נם הניף אכזיב,
 שלו הקטנה אלוהים חלקת מדינתו, מאות

 אביבי אדי מיודענו הוא הלא אכזיב.
ועי עידן זד. בחדשותינו הופיע לא אשר

 שוחרי לכל אני אשת־בשורה ובכן, דנים.
אלה. לוהטים בימים אכזיב
 שוב, זה את לעשות הולך אלי כי

 הסטוצים, מארץ סטוץ יהיה זה והפעם
 הסיבה ומכופלת. כפולה סיבה לו יש כי

 שמלאו היא מכולן, והחשובה הראשונה,
המדי ואם שלו, המדינה להקמת שנים 25
 הילולות עשתה — ישראל — השכנה נה

 לא שהוא סיבה אין שלה, בחצי-היובל
 טוב, שלו. ביום־העצמאות חגיגות יעשה

 לעשות, יכול לא הרי הוא צבאי מיצעד
 מיצעד־חתי- שם שיהיה מבטיח הוא אבל
 כל את הקטן בכים שישים כזה, כות

 — שנאמר להציע. מסוגל שצה״ל הפצצות
מילחמה. לא אהבה, עשו

 השם ירצה אם שייערך הזה, ההאפנינג
 ימים שלושה יימשך הבא, החודש באמצע

ה יוכלו חינם וכתוספת לילות, ושלושה
נו משימחה להנות והאוהדים משתתפים

 אלי של לנישואיו שנים 11 מלאות ספת,
 של הראשונה הגברת האוהבת, אשתו עם

 המלווה רינחל׳ה, היא הלא — המדינה
ה קיום שנות כל משך במסירות אותו

מדינה.
היש האשה את מייצגת לא היא אומנם

 תאמינו אבל קונגרסים, מיני בכל ראלית
 ממנה ללמוד יכולה עוד קציר שהגברת לי
האשה. שיחרור על

 לבין אלי בין שהחתונה בלבד זו לא כי
 בהסכם- נערכה שלו לייבוכיץ רינה

 גם הוא הרי אכזיב, חוקי לפי התקשרות
ש ארכיאולוגי מוצג למישמרת לד, נתן
 הרבה וזה במדידיו, המקום באדמת חפר
 וקונים, שהולכים טבעת מסתם חזק יותר

 11 אצלם מחזיק כבר זה עובדה, נכון?
 בלכתך נעורייך, הסד לך ״אזכור שנה.
 עזר להיות אכזיב חורבות אל אחרי
והי הטבע אידיאל על חיי במאבק כנגדי

 חייו, באביב אביבי לה אמר ביתי,״ כל
אכזיב. הסכם חתימת ביום

 באותו לו השיבה החסודה הכלה ואילו
 ככה מאבקיך.״ בכל אני ״איתך מעמד:

 שזה איך ותראו נישואיהם, את חנכו הם
 הולך מה לעצמכם תארו רק לכן, מחזיק.
שם. להיות

 טרח שהוא וכפי עצומות. בעיניים עליה לסמוך מוכרח הוא
 אחרי רק בחורה על לסמוך יכול הוא במייוחד, באוזני לציין
אישיים. קשרים איתר, קושר שהוא

לג תצליחי את ״אולי טוב־הלב, לנגר לי אומר יודע?״ ״מי
 ותכיר עולם קצת שתראה מישראל, מסכנה לנשמה אושר רום
 מיסכנות נשמות מכן, שאמנע אני ומה אני מי אז כמוני.״ גבר
המעושר? אושרכן את ולהשיג עולם לראות שלי,

 לקראת הציפיות, כל לפי ארצה, יגיע הנ״ל לנגר א־פרופו,
 די לו יש לדחוף, ולא בסבלנות להתאזר נא אז אוגוסט, סוף

לכולכן. יהלומים

המורה

 גברת אותה עם תל-אביב, של אינדיאני
נכבדה.

מו היו מתלמידותיו מעט לא אומנם,
ולתר שעורי-הבית את איתו להכין כנות

 1 הזאת העבודה את גם אבל בחומר, גל
 המורה של במחיצתה לעשות מעדיף הוא

 מעדיף מסור, כמורה כי שלו. הפרטית
בת תתעייפנה לא שתלמידותיו אבינועם

 לשנת־ כוחות ותאגורנה הפגרה, קופת
 כעת נותן כשהוא הקרובה, הלימודים

 שבמכון המוסיקה לחובבות חדש צ׳אנם
לציור.

 יזיק ולא גיטארה, על לפרוט החל הנ״ל
מבי שלאלה כך ידיעותיו, את לשפר לו

 מבטיח הוא תווים, לקרוא היודעות ניכן
תח שלא רק אבל טוב. תלמיד להיות

 ? את כך סתם זונח קוסובסקי שמר שבו
 במסירות איתו המבלה המורה, אהובתו

הקייץ. חודשי כל את
בחו ההשתלמות את סיים פשוט הוא

 לבעלה. בחזרה עכשיו אותה ומעביר מר,
חופש. מגיע לו גם הכל, אחרי

כרוקמן) אנט <עם לנגר דויד
מקגאוןט את לפגוש

העלי!
איתן ודן שני רינה

נשים עם לחיות

 הספיק מלמד, הוא שבו לאמנות במכון
 לשבור 27,־ד בן קופובסקי אבינועם

 המסורת לפי הכל לבבות, וכמה כמה כבר
 עצמו הוא הנערץ. המורד, של הקלאסית

 הצעיר גילו למרות כי מכך, מתרגש אינו
בטל תיפאורן כבר להיות מורנו הספיק
 לעלמה נשוי להיות ובתיאטרון, וויזיה

אז ללא נשא שאותה ענת, בשם תמימה
חו כעבור ממנה והתגרש מוקדמת הרה

 ידידותיו של למשוש־ליבן אחדים, דשים
 שוב להירשם עתה יכולות אשר הנאמנות,

 דירת- דלת על התלוי בפינקס בשורות
שלו. המחודשת הרווקים

 גדול דני כלב עם בצוותא שם גר הוא
 שחושבת ומי לבן. שפן ועם ומנומר,
 הוראה, בהעברת רק עוסק הזה שהמורה

זקו מורים שגם מסתבר כי בידו, טעות
 מורה גם הכל, אחרי להשתלמות. קים
 בחומר להשתלם וכדי אדם, רק הוא

 את עושה הוא הפיגורים, את ולהשלים
 בכמה עליו הגדולה חתיכה עם זה

 את תחגוג בקרוב אשר טובים, מיספרים
שלה. הרביעי העשור התחלת

 ורבת- עתירת־ידע שהיא שמוכיח מה
 מאד משתדל שאבינועם היא, עובדה עניין.
ה בקורם פרטי שיעור אף להחסיר שלא

ה׳ הקייץ בחודשי עורך שהוא אינטנסיבי

 כאלה או נשואים, זוגות ביניכם יש ואם
 להם למכור מוכן אלי להינשא, שעומדים

 בכתובה הנישואית ההצלחה נוסחת את
 עצמה את הוכיחה שכבר שלו, המייוחדת

 שמוכן למי נישואין, חיי לאריכות כסגולה
הריזיקו. את לקחת

קרו מהן שאחת בבנותיו, במסירות ומטפלת
 לאבא שגם דואגת גיסא ומאידך לגילה, בה
דבר. יחסר לא

 נוספת, הסבה המישפחה עברה בינתיים
די את נטש דן הכפר. אל מהעיר והפעם

 יפה בבית לגור ועבר העתיקה, ביפו רתו
 המיש־ חיה שם ברמת־השרון, ירק מוקף
 הנשים ושלושת הגבר הזאת, העליזה פחה

 הם נושמים יוגית. בשלווה שלו, הקטנות
 ► ב־ איש מטפלים צלול, אוויר־שפלה בכיף

 שמימי, לי לספר יודעים ויודעי־דבר רעהו,
 לקראת כעת מתאמנת הצעירה הציירת

 יודע מי אבל עצמי. פרי־בטן של גידול
 בנירוונה כשחיים להתרחש, יכול כבר מה

כזאת.


