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של הרומן
באעז ג׳ון

כי י תן אי  שחורים, לובש אומנם נ
 ולא, לא באבל. חס־וחלילד. לא הוא אבל
 הרבנים כמו שחורים לובש פשוט הוא

 אייבי יבוא. שהמשיח עד שחור שלובשים
ההמ זו יבוא. שהשלום עד שחור לובש
 כל את השלום. ספן של הנוכחית צאה
 ובינתיים איחסן, הוא שלו הבגדים שאר
 בשחור: עצמו את והלביש להבות הלך

 נעליים שחורות, גרביים שחורים, תחתונים
בשחור. הכל מיכנסיים, חולצות, שחורות,

 שלא שחור, כזה אותו תראו אם אז נו,
 השלום, למען זה את עושה הוא תיבהלו.

שיגעון. לו מתאים זה מזה וחוץ
א ב־׳וך הזמרת חשבה גם כך  ז, א ב

 באאז עם שהיה הסיפור בארץ. כשביקרה
 לאייבי מזכירה שהיא בזה כולו החל
 | ספרדיה בחורה בחיים, היחידה אהבתו את

 היתד, זו נייווים (שילגיה). נייווים בשם
קלי־ דאז, אייבי של במיסעדה מלצרית

בל את מכירים מביניכם הרבה הרבה
 המוסך בעל של בתו דוו־ידדברץ, הה

 לרנד, דני של ואשתו־לשעבר הידוע
 הדראגסטור. מיסעדת של מבעליה־לשעבר

 שמבלה, ויפה, עליזה בלונדית היא זו בלהה
בארץ. מקומות־הבידור בכל ונראית מוכרת,

 של בחייה חדשות הרבה יש בקיצור,
 ארצה חוזר שדני לא העליזה. הגרושה
 את מצאה שהיא אלא מחדש, להתחתן
עליה. מותרת ולא בחיים, החדשה אהבתה

 סוחר ,42 בן גבר היא הזו האהבה
הכי השניים וייצוא. בייבוא שעוסק נעליים

 ושמו חברים, אצל שנה כחצי לפני רו
 מישפחה קירבת יש נכון, ארכיב. יעקב

 כיום ממנהליה אחד ארכיב אבי בין
 יעקב. המיועד החתן לבין הדראגסטור של

 אבי, של האבא דרך אומנם, רחוקה קירבה
המעגל. את שסוגר מה וזה

 לחתונה, תאריך אומנם קבעו השניים
 לגלות מסרבים הם מעין־הרע מפחד אבל

 שהם זה לספר מוכנים כן שהם מה אותו.
ועסקים. לטיול לחו״ל, לצאת עומדים
 מטפלת־עם־ תישאר הילדים שעם מובן

 מסודרת שבלהה לכם שמראה מה ל״נה,
 גרושות מכירה אני מאד. טוב במצב והיא
 שלה לנעליים להיכנס מוכנות שהיו רבות
זה. ברגע שלה סוחר־הנעליים ושל

ארכיב ויעקוב דווידוביץ בלהה
עליז סוף

עשירים יהלומנים צריו לארח־דבש
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נתן אייבי
שחור מזל

 שנתן זה על מבכה הוא היום עד פורניה.
גד. עם ולהתחתן לספרד חזרה לנסוע לה

 התקופה את אייבי התחיל נייווים בגלל
 כתב וביגללה לכבודה חייו, של הפיוטית

 בבחורה הכל בה ״היה מצייר. והחל ספר
 ג׳ון וכשהגיעה מצהיר הוא ככה הזאת״
 אהובתו את לו הזכירה מייד ארצה, באאז

 הזמרת אחרי מחזר החל ואייבי משכבר,
שלו. הנוסטאלגית הרצינות בשיא

 לו יש לפחות אבל מזה, יצא לא רומן
 אשד, ״היא חדשה למישהי הערצה היום
 קול ואיזה אייבי, אומר אבריה״ רמ״ח בכל

 אחד שבבן־אדם לא-ייאמן ממש מושלם,
 וחיזר, חיזר אייבי כזה.״ טוב כל מתחבא

 וזאת טובים, ידידים רק כיום הם אבל
 גרמני צלם עם ארצה הגיעה שבאאז משום
 סיפור־אהבה שם שיש רושם שעשה צעיר,

 שמועת על כועס אייבי אבל ביניהם.
 !״ילד סתם הוא ? פיתאום ״מה הזו. הזדון
ה שעכשיו לו, להזכיר כדאי אולי אז

צעירים. בחורים עם מבוגרות נשים אופנה

 מיש- על שמעתם שלא להיות יכול לא
 מראשוני שהיו אלה נכון בוקסר. פחת

 והתפרסמו נס־ציונה את ויסדו הבילויים
 הזכיר יפה אורי על אל כשקברניט

 מתוך בריבוע. תשע מתוכניות באחת אותם
 ילזבפקי הפיה גם יצאו זו מישפחה

 ה־ יאלו, תת־אלוף של אמו המפורסמת
 עליה שעשו בוושינגטון, שלנו ניספח

 ובכן, חייך. הם אלה של שלמה תוכנית
 חגגה הזו וד,מושרשת הוותיקה המישפחה

 המישפחתית הטירה בחצר שעבר, בשבוע
 הבן של חתונתו את בנם־ציונה, שלהם

 הרשג־ טושי עם בוקסר אהרלה
 הייחום בזכות מוכר אהרלה ואם ׳הרץ.

 בהחלט מוכרת טושי הרי שלו, ההורים של
 יחסי-ד־,ציבורי, אשת היא עצמה. בזכות
 הכלים, אל ונחבאת יפה בלונדית צעירה
 אותה מכיר שלא הזו בארץ אמן שאין

 תחת נאמן טיפול עבר ושלא אישי באופן
כמובן. תפקידה במיסגרת ידיה,

 משלה. ייחוס אין שלטושי לא אבל
 הרשנהרץ שלמה אביה, יש. איו ועוד
 הוריו של קרוב וידיד תחנת־דלק בעל היה
היטב הכירה וטושי בוקסר, אהרלה של

 עוד ואולי דברים, ועוד דברים, עליה עוברים הכיפק, על בחורה היא שטן יוכי
 מהסרטים סיפור בשבילכם לי יש הפעם אז מופתי. בשקט רבותי והכל דברים, קצת

 עצמכם, את תשאלו ן מה אז מאוהבת. היא הזאת. וקטנת־הקומה שחורת־השיער על
מאוהב. בארץ שני בנאדם כל

מאו היא ואמיתי. מיוחד רגיל, לא משהו ים־תיכונית אהבה יש ליוכי לא, אבל
האוויר. דרך התגלתה האהבה רבותי, ושם, יווני בסוכן־נסיעות הבת

 קצרה, מחופשה היווניים מהאיים יוכי חזרה אחד יום :היה כך שהיה מעשה
 היא כי לשאול, אי-אפשר יוכי ואת יודעת איני שמו את את... פגשה היא ובמטוס

הנ״ל. באיים מבלה שוב
 המטורף המירוץ החל לאחת, והשני לשני שהאחת החליטו והיא הוא ששם ואחרי

 שהעבירה שלי, מהשפיונית שמעתי חתיך שהוא (וזה החתיך היווני לישראל. יוון בין
 זה, אצל זה מבקרים הם חינם. גם־כן שלו יוכי את ומטיס חינם, טס הסיפור) את לי

בציון. היווני שני ושבוע ביוון, יוכי אחד שבוע : כך אצלם פועל והעניין
 לספר יודעים מקורביה אבל יודעת, איני האלה בטיסות ימשיכו הם זמן כמה
 לגור יעבור מי רק השאלה חתונה. שם מתבשלת כבר כי ימים, לאורך לא שכנראה

 גרה והיא היהלומן, רחמינוב לדויד מנישואיה בנים שני יש כידוע, ליוכי, איפה.
ליווני. אפילו לוותר קשה יהיה שעליו ברמת־גן, משגע בפנטהאוז

 הזדמנות־חגיגית באותה לו לומר ראוי דויד, הראשון, בעלה על מדברים כבר ואם
 בת. להם יש וכבר יהודית את אשה, דויד נשא חודשים כחמישה לפני טוב. מזל
וכר. וצאצאיהם רחמינוב שטן, למישפחות טוב מזל

לי ועל א דו ר  לא כבר לכם סיפרתי עז
 כל אותי מפתיעה הזאת הבחורה פעם,
 את לי הוציאה היא בהתחלה מחדש, פעם

 אותה רואה כשהייתי בשיטתיות העיניים
 יותר אחד כל אחר, חתיך עם פעם כל

 היה לדולי כי עשיר. ויותר מהשני יפה
 לא שהיא חוקים היו הזה ולהובי הובי

 ידועים ורק יהלומנים, רק עליהם, עברה
ויפים. עשירים

 חתנה את מה? אלא לעתיד. חותניה את
 לשדך מאד רצה דווקא אבשלו הכירה. לא
 היפה הבת לבין להנדסה הסטודנט בנו בין
 כיאה טושי, אך הדלק תחנות בעל של

 ללכת תוקף בכל סירבה מודרנית, לצעירה
שידוך. על

 היא אחד ויום הגורל, התערב והנה
 במיקרה, לגמרי הבוקסרים, לבית הגיעה

 גרם- על עומד אהרלה את שראתה וכמו
בו התאהבה הגדול, הבית של המדרגות

הרשנהרץ ומושי בוקסר אהרל׳ה
ראשון ממבט

 היו הם ימים, שנתיים ומאז, ראשון. ממבט
 שאירע, המוצלח הסוף עד לזו זה צמודים
שעבר. בשבוע כאמור,

 היפהפיה בדירת-הגג מתגוררים בני-הזוג
 החתן בצהלה. המנוח מאביה טושי שירשה

לי את וממשיך המישפחתי בפרדס עובד
 יחסי־הציבור את ממשיכה והכלה מודיו,

כרגיל. והעסקים
 השניים בילו שלהם ירח־הדבש את גם

 נסעה החתונה אחרי מייד מקורית. בצורה
לב־ שלה האוטוביאנקי מכונית עם טושי

 בלב קינאה מעוררת שהיא פלא לא
 הפרטי בעסק להצלחות בנוסף וזאת כולם,
ה ״מתכננת ממנה שעשו ולעובדה שלה

השנה.״ של אופנה
 לשוק אותי הכניסה היא עכשיו אבל
ביגללה זה וכל נשברו החוקים כל כללי.

עזרא דודי
טובה בחירה

 פתאום לה נגמר ורועשת. יפה אהבה של
 אבל ויפים עשירים אולי שהם מהיהלומנים

 בעולם היא רבותי ועכשיו משעממים, מאד
 אבל עשירים כך כל לא שהם האדריכלים

 מהקליקה כזה אחד סתם לא נחמדים.
 להיפר: אלא יהלומן, לה שיזכיר הישנה,

מי ששמו נתנייתי וחתיך, צעיר יפה  טו
 בתל- במישרדו עובד אומנם הוא רנגלר.

ב שלו בדירת־הפאר מתגורר אבל אביב
ה ריקודי לצלילי הכירו השניים נתניה.
 טומי, של מגוריו שבעיר במועדון דיסקו
 ובין עיניים עשו זה, על זה נדלקו ומייד
האהבה. נולדה לקצב קצב

 נוסעת היא בעייה: לדולי יש עכשיו
 שלה הקולקציה עם הופעות לסיבוב בקרוב
 שלה? טומי על יהיה מה ואז בעולם,

 הוא הבעייה. את פתר מצידו, טומי, אבל
 ולכל תיסע, לא לבד שהיא לה הבטיח
 אז איתה. הוא יילך תלך שאליו מקום

בארץ? האדריכלות על יהיה מה

 חזרה, רק בנואייבה. בפסטיבל־הפופ לות
 שלו הפולקסוואגן למכונית אהרלד. נכנם
 מטושי, חוץ שכן לצלול. כדי לדהב וירד

בחשיבותה. השנייה אהבתו היא הצלילה




