
 שבקרוב הרגשה לי יש לי, תאמינו
 גם מהתל־אביגים הירושלמים יקחו מאה

 ריש־ הפכו שהם אחדי הבילויים, ינתר את
 עובדה, במדינה. גדולה הכי העיר מית
 עד אותה לשחק בדי הכל עושים הם

הסוף.
מקום- שבוע לפני ופתחו הלכו הם הנה,

ומורליסטית שמיר עודד
עכוזים של רשימה

 עצמו את שמכבד פי שכל חדש, בילוי
ה החצר וזאת נוכחות, שם הפגין נבר

מ גנבו הם דרשם את אומנם, ירושלמית.
 אבל אמדורסקי, בני של ביפו, החצר

 מרתקים. פחות לא דברים שם מתרחשים
כבר שקרה מהחיים סיפור למשל, כמו

 המקום. !חנוכת של הראשון השבוע על
 שמיר עודד שהצייר־פסל בכך התחיל זה

 תערובת־הבכורה. את שם לערוך הוזמן
 לא פעם אף הוא כי ערך, הוא אז טוב,

 כבר הוא ואם יפות. להזמנות מסרב
 יסרב לא שהוא ובטח בטח אז במקום,

 חתיכות מכמה אליו שהגיעו יפות להזמנות
פחות. לא יפות ירושלמיות

 בחן שלו, בציורי-העכוזים הידוע עודד,
 שהיו עכוזים, במה הערב בל !במשך לו

 ידועות חתיכות לכמה במיקרה שייכים
 לו, ערך גם הוא להון, הון ומן בעיר,

 של ארוכה רשימה הערב, מהלך נדי תוך
 לדגמן המוכנות עכוזיות ירושלמיות בנות

 איסוף במלאכת לו הפריעה של?}״ מי לו.
 שימשה אשר זו דווקא היתד. הדוגמניות,

 כמודל, גם השאר בין הרחוק, בעבר אותו,
 הלא האמן, לאשת לימים הפכה ואשר

מאירזז. הדאגנית אשתו היא
 לעודד נעלמה פשוט הבלונדית מאירה

 בי מודאג. להיות החל והבחור מהעיניים,
 כבר שהרשימה כאלה, במצבים הכל, אחרי

 מאירה. את מחפש בדרך־כלל הוא בכיסו,
 שעודד אלא מצא. ולא חיפש, חיפש,
׳תאמין״. — ומצאת .״יגעת בפיתגם מאמין

 בלהט משוחחת אותה שמצא עד חיפש,
 דרש המזוקן ששמיר ברור זר. גביר עם

 לא העדיים שופעת ואישתו הסברים, מייד
 אומנם הוא מניד,־וביה. לו להשיב היססה

 אם אבל במיקצועה, מורה שהיא יודע
 אז באיש־שיחה, התעניינות גילה כבר הוא
 היא שגם ועדה עם קבל לו סיפרה היא
 לשמש הסכים יפשוט והנ״ל המציירים, בין
כמודל. לה

וש המודליסטיות רשימת עם בקיצור,
 לומר היה יכול לא שמיר ביד, לו היתד,
 מכירה שאני כמו אבל שרצה, מה בדיוק

 למאירה לתת יחליט עודד הזה, הזוג את
 לפני עוד בציור, יסודית השתלמות שלו

להנאתה. מודלים לה לצייר מתחילה שהיא

שמדיפו□ אדיפוס
 זה דמיון, כל על עולה שהמציאות זה
 עוד אתם ואם עבורכם, חדש לא בטח

עלינו, שעובר החם הקיץ את לזה מצרפים
 במו מעניינים, לסיפורים לצפות אפשר אז

הבא. הסיפור למשל
ב התל-אביבי, בכרך אי־שם ראשיתו,

 מאד בכיר חכירה ־ מנהל שבין היכרות
 היא אף ש נאה, נית כל בל עם מאד וגרוש
 לשניים התגלה מהרה עד גרושה. היתד.
משותפים. דברים הרבה כל-כך להם שיש

 לחיות יכולים שהם החליטו גם שהם עד
שמקב וגרושה גרוש כל וכמו בשותפות,

 התחתנו הם כאלה, גורליות החלטות לים
 צד כל הביא כנדוניה, נוסף. ניסיון ועשו

 הביא החתן הקודמים. מנישואיו צאצאו את ;
 להם התנהלו וכך כת. הביאה והכלה כן,

 היו בוקר בוקר ושלווה. באושר החיים
 המשותף, למקום־עבודתם בני־הזוג יוצאים

במעונם. ובנעימים בשקט בילו וערב־ערב
 שעות עבד שהבעל לפעמים קרה טיוב,
 האשה אבל הביתה, מאוחר וחזר נוספות
 בעלת הכל אחרי בי בהבנה, זה את קיבלה

 היא ברגל. הולך לא וזה בכיר, מנהל הוא
 סטופר עם בבית לו שיחכה כזה טיפוס לא

 — בידוע אך צער, לה גרם ודאי זה ביד.
לתענוגות. קודמים העסקים

 שהביא לנדוניה לחזור לי תרשו אז
 היה הבן ובכן, לחתונה. מהם אחד כל

 ואם באוניברסייטה. למדה והבת בצבא, ו
 בעיות היו שלצעירים לרגע חושבים אתם

 אלא אינכם החדש, לקן הסתגלות של
אידי מימש היה המצב הוא. נהפוך טועים.

 חן מצא מאד דווקא החדש האב אלי.
 לגלות התחיל הבן ואילו הבת, בעיני

אדיפוס. !תסביך של ברורים סממנים
 בבי־טוב, להימשך היה יכול עוד הכל

 אוהבים אביו, עם יחד שלנו, כשאדיפוס
 החלה קטנה שציפור עד אמא, את נורא

 בעיקר האם, של באוזניה זמירות מצייצת
■כ בעלה. שעושה הנוספות לשעות ביחס

 קצת שהציפור לה היה נדמה מנוסה, אשה !
הח והיא חששותיה, שגברו עד מזייפת.

 עניין של לגופו הנושא את לבדוק ליטה
 למכוניתה, נכנסה גוף. של לעניינו או

 איתה ולשוחח הבת אל לנסוע והחליטה
 אל כשהגיעה אבל בתה. אל אם כדבר
 גבול היה לא הקטנה, של הסטודנטים דירת

בעלה של מכוניתו את כשראתה להפתעתה,

 שהתברר ימה ומתוך המידרכה. לפני חונה
 שהאב לספק מקום היה לא לאחר־מכן, לה
להת לבתו-החורגת לעזור כדי רק בא לא

סוף־הישנה. לבחינות בונן
ורצי בכירים לאנשי־משק כיאה אולם,

 להכריז שלא הנוגעים־בדבר החליטו ניים,
 חשבון פתחו פשוט אלא פשיטת־רגל, על

 להם חיים הם וכך המישפחה, לכל משותף
הזה. היום עצם עד בעושר וגם באושר

בארבל סיוגארה
 ישראל גם אבל יודעים, לא אתם אולי
 באולימפיאדה אולימפי שיא לזכותה רשמה

 הזד. והשיא ׳כולם, את עכשיו שמשגעת
ה במספר אלא חלילה, בספורט לא הוא

הישג. זה וגם בטלוויזיה, צופים
הכת אחד של המרשים ההישג אבל

 מרתקים בשידורים אלינו המעבירים בים,
 יורם של זה הוא האירועים, מהלך את

 אבל — לגמר להגיע שהצליח ארבל,
 מבירה אני כי אם ׳ספורטיבי, לא בכלל
 זה הזה העניין שאצלם גברים הרבה

 שבמונטריאול החליט הבחור כי ספורט.
שלו. חיי־הרווקות של הגמר גם יהיה

חוד לפני לארצות־הברית שנסע יורם,
 לא עסקים מיני לכל בקשר אחדים, שים

■ממו תקופה שם לשהות ובמטרה ברורים
 לפני לא אבל שם. להתארגן החל שכת,
 שהוא בארץ, שלו, לחברים סיפר שהוא
 לו לפתוח ונוסע היפאנית מחברתו נפרד

הפתוחות. האפשרויות בארץ חדש דף
 שלו, את עושה שהזמן שמסתבר אלא

 את לעזוב החליטה האכסוטית וחברתו
-ונס בארץ, היפאנית בשגרירות עבודתה

 יורם. אל להצטרף לארצות־הברית עה
 כבר שהיה הבחור, איך שתראו כדי ורק

 משם אז ׳אימונים, לה שומר פעמיים, גרוש
 זה להינשא, החליטו שהשניים לי נמסר

 האולימפיים, המישהקים בתום כדת, לזו
העיר. בניו-יורק לחיות ימשיכו ויחדיו

 טענות אי-אלו אליו לכם יש אם וכעת,
ד שהוא זה על  הישראליות ב׳מעריצותיו מ

 מייד־אידג׳פאן, אחת פניהן על והעדיף
בכתב. זה את אליו לשלוח מוזמנות אתן

 בפעם לגמר להגיע לו תנו קודם אבל
סיונארה. השלישית,

בצידה ואהבה ברכה
 למישמע מרותקים שאתם יודעת אני

 שוורץ (״ברכה״)ביאטרים של עלילותיה
 הפרק לפניכם הרי ובכן, בארץ־הקודש.

הקוד הפרקים תקציר לפניו אבל האחרון,
 לאיש- להינשא עמדה הנ״ל ביאטריס מים.

בשם וחתיך חכם מיליונר, הולנדי, עסקים

פלדמן יוס
יהלומים טבעות

בירושלים חם

 דר דרכונה לדאבוגה, אולם פלדמן. יזס
 זם תוך השנייה הפעם זו לה, נגנב לאומי
 לקבל מנת על ארצה באה והיא קצר,

להי לה שיאפשרו ואישורים חדש דרכון
 היא שם, היה הוא לבחיר-לבבה. נשא

 לזן זו ברכה מקום, בכל וכמו פה, היתד.
 הספיקה,/ היא יכך בחיבוק-ידיים. יושבת

 לבבוח במה כאן לשבור קצר, זמן תוך
, זמניים.
 הזה| בסיפור-בהימשבים האחרון הפרק

 ב* דיגמנה כשברכה שבועיים, לפני החל
 הילטוע במלון שנערך שבוע-התיסרוקות

 מהאולם! יוצאת שהיא כמו בתל־אביב.
אם הקבלה, בדלפק עיניה רואות מי את

 בירושלים, עליז האחרון שבזמן מרוב
הירושל בן, כן, להפריז. ממש התחילו הם

 שסגנו אוזני את וגילו התבייעזו, לא מים
 הלא קוליק, טדי העיר ראש של הנאמן

 להתגרש עומד בנכנישתי, מירון הוא
 מכל וכהנה, כהנה ועוד השנייה, מאשתו

של של ממדיניות הנובעות ׳סיבות מיני
תושביה. ואחוות העיר מות

 מירון, על חושבים אתם מה יודעת אינני
 לומר חייבת ואני איתו, דיברתי .אני אבל
ש לשמוע מופתע מימש היה שהוא לכם

הגיעתגי. השמועה
 זה,״ על שומע ■שאני הראשונה הפעם ״זו
 את מייד לי נתן וכראייה לי, אמר הוא

 אין כי מלא בפד. לי שאמרה אישתו,
שאומ הראשונה אני וכי לשמועה, שחר

זה. את לה רת
 יידע בבירה היושב שהעם העיקר אבל

 בראש. גירושין אין בכלל שלמירון נכון אל
היום. חם חם,

שוורץ כיאטריס
וגרעינים טפרים

מבנישתי מירץ
ורינונים הכחשות

 איזן בהופעת־אודחו שלד. יוס את לא
פאקט — ובעצמו בכבודו יום הפתעה!

 חושבה לא ברכה באלה, שבמצבים מובן
 בחיבוקיו עליו זינקה ישר היא פעמיים.

 הץ כל על תודה יפה לו אמרה ונישוקים,
 י ו ש כמו משהו לה, הביא שהוא מתנות

 משובץ וצמיד־זהב גדולות טבעות־יהלומים
 שבמלו! בחדרו אייתו לגור ועברה יהלומים,

בעלה־לעתיד. הוא הרי כי הילטון,
כ| להסתפר הקטנה הסכימה למחרת  ל

 אוהב שהוא כמו בדיוק ולהסתרק בודו,
 סטייק אותה פינק הוא זה. את אהב, והוא
 והמדיח-בליק שהמכונית לה והודיע חו״ל,

 לה מחכים כבר בכלל והבית והמיקסר
 היתא היא לנסוע. מוכרח הוא ■אבל בהולנד,
 אחר כבר לנסוע זה, הכיצד המומה.

1 שבור לב עם אותה ולהשאיר שבוע
 הטוב ידידה אל יוס את לקחה היא

ץ, שמדליק  לכבוד פתח ושמוליק יודובי
 אבל ודיבר, ודיבר שמפניה בקבוק

 וברכן לנסוע, מוכרח היה הוא עזר. לא
 ראה שלא ומי ומאוהבת. לבדה שוב נשארה

 אהבן ראה לא נסע, שיוס ביום בוכה אותה
מימיו.
 עזה לא לה, יאמר לא ששמוליק מה כל
 חגי* והודיעה מהעניין, נשברה פשוט היא
 שלן למרות האנשים, עליה שנמאסו גית

עליה. רואים
 למסיבות קופצת היא פעם מדי דק

 פענל של החבר׳ה את קצת לפגוש כדי
 השיש ביום שנערכה במסיבה למשל, כמו

 ש עימרני. יחי הג׳ינסאי אצל האחרון
 תמיד, טוענת שהיא מה לכולם הוכיחה היא

 ,בלבוש להתחרות מי עם אפילו לה שאין
 מוטב שבארץ למסקנה הגיעה שוב היא
 י היינרי של המוקיון עם בבית לשבת לה
 בטל יוס עם ולדבר גרעינים ולפצח בל,
פון.

 ידיד הוא ביותר מהעניין שמודאג מי
 במתנזו לה קנה אשר שמוליק, הוותיק
 ציוניץ ״אני הכתובת עם טריקו חולצת
 והחולצ ברכה איך לראות צריכים והייתם

 על ציוניים אנשים הופכים הצמודה
תנוחמו. ציון ובבניין מקום.


