
 ׳ש׳ל הטוטו זה לבד״. להיות ״העיקר
 לוי. ניסים המיליונר הירושלמי הקבלן
 עושה שהוא מה שכל מזה חוץ הנ״ל

 על חולה ממש ולגלות, ליהנות זה בחיים
 שמונה בממוצע לשם ונוסע תוץ־לארץ

 ׳הטעם מה אבל יותר. לא יאם בשנה פעמים
 הכיף כל הרי י האשד, עם לחו״ל לנסוע
 אותה לשכנע כדי עושים מה יאז עובר.

 פעם בכל בילדים, ולטפל בבית להישאר
 בכיוון ופעל המוח בא !וכאן נו, מחדשי

מגמ אלרגיה לו פיתח פשוט ׳לוי הנכון.
 נסיעה מתכנן ׳שהוא פעם בכל לטיסות. תית
טוב ילא כמה מראש שבועיים בוכה הוא

המוחנופן
המצייר■1

 בחוגי ידועה דמות הוא רץ פא אכי
 הקבוע המתופף הוא בעולם. המוסיקאים

 פעם ובכל רב, זמן מזה סאן ארים של
 יש הופעות, לסיבוב ארצה מגיע שהוא

 היפה. ׳המין בנות אצל עצומה הצלחה לו
 הוא מקורי. להוות החליט הבחור הפעם

 ■שהסתובבה מעריצה חתיכה ופל מצייר, גם
 ״בואי ישל בתירוץ חטף הוא הלהקה סביב

אותך.״ אצייר ■אני
 לחדר, ׳עולים השניים הוו היה, אמנם ׳ובך

 לצאת עד ומסתגרים רום־סרווים מזמינים
 יוצאת הייתה הבחורה אומנם למחרת. החמה

 קיבל האוריגינל את אבל ביד. ציור עם
 בארץ ׳נמצא ׳שכשהוא טוען הוא אבי.

 היפות כמו יפות !ואין המוזה, עליו שורה
הקודש. ארץ יש׳ל

כחודש הציורים עם הסיפור נמשך וכך

פארץ אכי
לאשה הסבר

 הרקיע הרום־סרוויס ישל החשבון ימים,
 בהד שדומה הכישרוני והמתופף שחקים,

אן החיצונית פעת׳ו  ■שתי יעם אבל גלד, לוו
 שהכישרון קיווה !ואולי שלמות, אוזניים

 את יצא בו, גם ידבק הגאון הצייר של
 ולא .תמונות, שיל עצום אוסף עם הארץ

 ׳אלא הארץ־יש׳ראלי מהנוף וחלילה חס
 אש- הדיזנגופיות. החתיכות אופנת ממיטב

לו. וטוב ריחו
ל יגיד מה עצמי את ■שואלת רק ׳אני
 עם הביתה כשיחזור וילדיו רונית אשתו

 יסביר הוא בדיוק איך הזה. הציורים פק
 הרבה כך כל צייר הוא ומתי איפה ׳להם

 :אני ימה אפל .בחורות? ירק ולמה בחורות,
 לדאוג כדי גדול מספיק הבחור דואגת?
לעצמו.

שדום
לשולי

להפ ׳ממשיכה חנני שולי נע׳רת־הזוהר
 מלוח־ ׳להתאושש הספקנו לא עוד תיע.

 תורים קובעת היא שבו שלה הדחוס הזמנים
חדש. סיפור וכבר הרבים, למחזרים

 רומן לסיים הספיקה רק ׳שולי ׳ככה, אז
 שוורץ שלמעון יצרן־הטכסטיל עם מלבב

 בקלפים, אשפיותו בגלל ״׳דוקטור״, המפונה
 נראים ׳אומנם השניים מתייאש. לא :והבחור
 לגבי יאבל ידידים־אוהבים, סטייל צמודים

גמור. כביר הרומן שולי
 לכל בגפו ׳לבוא ממשיך מצידו, הדוקטור,

 ביתיקווה ׳בהם, נמצאת ששולי המקומות
 נראה לפחות זה ככה אייתו. ׳תחזור שהיא

 כמובן, עצמו, ׳שימעון כי אם מבחוץ,
החליטה להון ׳מהון העניין. את מכחיש

ע(77(0777/(/77 [(והשום /
□ מעבר אהבה די

 אשיר, יש ולדיילים שלמלחים ידעתי תמיד
 אצל גם קיים שהעניין זה אבל ׳נמל, ׳בכל

 !משוכנעת !ואני בשבילי, חדש היה זמירים
 אריס בזמר מדובר הפעם בשבילכם. שגם

 !נחמדה שינים כמה מזה יש לבחור סאן,
 !והבחורה שרה, :לשם ׳שעונה ■אחת זיפה

 זזה ׳ולא שיחזור ׳לאהובה ׳ומחפה יושבת
ל ומפעם אמיתית, נאמנה סטייל מהבית,

 כרטיס- בצורת פירור מקבלת היא פעם
 !וליהנות ׳ליבה, בחי!ר אצל לביקור טיסה
 ה־ במועדון־הלילה ישם אצלו מהחיים קצת

 מאד מעריך .אומנם ואריס ישלו. !מצליח
 זמן יוכל פוזות, לה עושה !ולא שרה את

 מאשר פחות לא לה ׳נאמן הוא ׳בארץ שהוא
אוננו. כשהוא לו :נאמנה היא

ב ממש של מיליונר היום שהוא אריס,
 ׳כשהי׳תד. שרה את הכיר בינלאומית, רימה

מתנ ׳בתור להופיע בא והוא חיילית עדיין
 ייום־הכיפורים. במילחמת אחד, יום דב

 יאחד היה מו׳שלם, פטריוט שהוא ארים,
חיי בפני ׳להופיע .ארצה שהגיע הראשונים

 ומיל- שירה כדי תוך יושם, בחזיתות לים
 שנמשכת אהבים פרשית ילד. התחילה חמה

 :מבינה ■לא ירק אני שנים. לארבע קרוב זה
 גם !ובדרך-כלל חזקה, כל־כך האהבה אם

 ישרה את אריים לו ׳לוקח לא ■למה !מנצחת,
? שם איתו שתהיה

פאן ארים
נאמנות.מקומית

 עוד הזה המוזר הזוג של הסוף יהיה מה
׳בחורים שהרבה בטוחה רק אני :ברור. לא

הנני שולי
לדוקטור ביי־ביי

 במצבים ■תמיד עושה ׳שהיא כמו שולי,
 אותה ׳לסחוף לעניינים ׳לתת לא כאלה,
 ובעוד שלום, לכולם אומרת היא מדי, יותר

 אצל לביקור ליוהנסבורג נוסעת שבועיים
 כשיירגעו רק תחזור היא אלינו ידידים.
סביבה. הרוחות

 העניין סוב, הרעיון אגיד? אני מה אז
 רק היא הצרה לחופשה. הנסיעה עם הזה

 אבל זה• את לעשות יכולה אחת כיל שלא
 כיל לא בהחלט היא ששולי לשכוח לא נא

אחת.

לוי ניפים
פרוע דינדון

 משעמם :וכמה לטוס, לו ירע ׳וכמה לנסוע,
 להישאר מעדיף היה הוא וכמה לבד, להיות
יוכר. יוכר בבית
 לחדל ׳לבד המצליח הקבלן לו !נוסע וכך

 כשביקרו — שבוע לפני עד שנים, כבר
 בחור שאי׳רגן גדולה, במסיבה לוי הזוג

 בבניין, הוא גם העוסק מפורסם פחות לא
בדאון. ג׳קי

 המי יכל מוזמנים היו המפוארת למסיבה
 :ואשתוגאון יהורם כולל שבירושלים יומי

 ביין הקרואים ׳לב ׳וכטוב אורנה, הטרייה
 מי סודות להוציא לוי התחיל ובמישתה,

 הנסיעות בענייני הוו הסודות ופל החדר,
 מסתדר יתמיד הוא ׳ואיך שלו התכופות

 תיקי, אשתו, קמה כאן אבל לבד. לנסוע
 אתה ■והלאה מהיום כאן! ״־עד !ואמרה:

נוסעת ׳ואני בארץ פה הילדים עם נשאר

 ׳וההפסד המציאה, על ברצון קופצים חייו
שלה. כולו הוא הפעם

חתונה
סיפרותית

 את היטב מכירים ׳בארץ הספרות ■בחוגי
 מנחם השישים, שנות של הפלא ילד
 טוב. מזל מגיע הזה לפלא ובכן, יכן.

 ה־ ליבו בחירת עם השבוע התחתן הנ״׳ל
 לפני אותו עזבה ׳שהראשונה אחרי ■שנייה

 בנו אר;ם, יגאל ׳של לטובתו כשנתיים
 ארי ימש.ה הליכוד ׳של הכנסת חבר שיל

 בנידיורק כיום גרים ההם השניים נם.
מהחיים. ׳ונהנים
 העיתון שיל הסיפרותי העורך שהיה בן,
 סופר להיוית יועבר הכל עזב הזה, היום

 נמרץ הוא שהבחור נראה בפועל. ומשורר
 :עובדה !ועצום. גדול שליו וההספק אמיתי,

 גם ספרים, הרבה להוציא הספיק הוא
 יפות, נשים הרבה עיל-יידי מבוקש ׳להיות

ש הראשונים) (מנישואיו ילדה לגדל וגם
ארבע. בת כיום היא

 ׳וכך חופשי, להסתובב לו ׳שנישבר ניראה
ב ישוב עצמו ׳את לכבול סוף־סוף החליט

 האכזבה למרות בשנייה, הנישואין כבלי
הראשונים. מנישואיו
 שהיא רן, שלומית היא החדשה אשתו

 לא עוד ואם סופרת, או משוררת בטח
 עליה יכתוב שבן !אחרי אז עליה, שמעתם
׳תשמעו. עוד בטח — ביקורת

עודה לסנדרה התנצלות
 השתמעה שעבר מהשבוע בכתבתי אם

 מושינוב מוני עם גרה שאת העובדה
סליחה, מבקשת אני חברים, בסטייל

 במיסגרת ביחד גרים שאתם היתה הכוונה '
בדי דייר שעוד לציין ושכחתי הפרוייקט,

 הוא שגם בר־אבא, שלמה הוא רה
 הבנתם שאם כך הפרוייקט, משחקני אחד
 הכנה, התנצלותי הנה נכון, לא אותי

הסליחה. ואיתכם

 לבד שנסעת פעם יכל :ועל לבד. לחיו״ל לי
לבד.״ פעמיים אסע אני היום, עד

 לא הכסף ׳שעניין בוודאי מבינים ׳אתם
הזאת. המשפחה ■אצל תפקיד משחק
 יודעת, אל אני הסיפור סוף יהיה מה
 לא עוד בכבוד מזה ייצא !ניסים !ואיך

 בעתיד יזדקק שהוא לי נדמה יאבל יברור,
בתנ לנסוע להמשיך כדי פרוע ׳לדימיון

עליו. החביבים אים
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