
שנוגו  נ
אביב ניתאוס

 ■בתל-אביב היותר־מבוקשים הרווקים יאחד
סבם גודדד.ירש. אידן התמלילן הוא
 התמימות ■הגדולות, הכחולות מעיניו אחד

 פלא אין לכן, מדוע. מייד ״בהיר משהו,
 מוקדש לאור, שיצא החדש, שיריו שבספר

לשירי־אהבה. נכבד יפרק
 אילן העדיף עימו, השמורות מסיבות

 וב־ בשקט שלו סיפורי־האהבה את לשמור
 משום ודווקא הכותרות, מן והרחק צינעה

 היסה, המין ■פגות אצל הסקרנות גדולה כך
 הבנאדם, על משהו שיריו דרך לגלות
 שירים דהיינו עצמן, על גם ■קצת ואולי

משותפות. מחוויוות שנולדו
 מ־ חוץ שאילן, יודעים ובלבד !מעטים

 במישרד- בכיר פקיד גם הוא תמלילן
 אומר הוא כך ׳ועל פתל־אביב, האוצר
 בוהמי, טיפה אני ״במישרד :לפעם מפעם

מרובע...״ טיסה אני ובבוהמה
 טוב כל־כך מסתדר הוא זה ביגלל אולי

 שהוא בן־אדם קיים לא ■פשוט מקום. בכל
 שאילן המרכז, באיזור משהו או מישהו

קרובה. היכרות מכיר לא
 פי- לו לוקח ברחוב, עובר רק הבחור

 רק אחר, בנאדם ■לכל ■מאשר זמן ■שלושה
 הדברים שני המסרים. ■לכל שלום מלהגיד

 יוצאת ■בצורה זה את ■זה משל״מים הללו
 להיראות לו מפריע שלא מה הכלל. מן

 והבילוי הבידור מקומות בסל יום מדי
האופנתיים.

 ■תואר בעל הוא שהגיל יודעים גם מעטים
 ירושלים מאוניברסיטת בתיקשורת שיני

 ׳אביב, עליו כשייפול אולי מתישהוא, חומם
הדוקטורט. את לעשות לארה״ב לנסוע

 משמש שלו, ידועים שלאגרים על ■נוסף
 ה־ סלומר הג׳יגגלים, מלך בתור אילן

 מייד שנקלטות כאלה ודווקא פירסומת,
נון־סטופ. ומושימעות

 אילן מתייחם הראשון ספר־ישיריו !אל
 למעשה, הוא, שספר כיוון ■נוראה ■ברצינות

אומר, הוא כך הבנאדם, ושל כרטיס־,ביקור
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 הגיוסיס
רפי שד

אביבים, 24 לו מלאו שבקושי נער־חמד, חופשי לו מסתובב
 ועוד שתקן צנום, כזה אחד שובה־לב, וחיוך בהירות עיניים עם

למיניהן. מעלות
 כשנה לפני עד הסתובב ירושלים, טוב ילד שהוא פלר, רמי

המא לכל ואמר לעשירים, עיניים עשה בכים, גרוש בלי וחצי
 ולבד־לבד עצמו, בזכות מיליונר יהפוך והוא יום שיבוא לו זינים
ונישא. דם למעמד יגיע

 הרם למעמד כבר הגיע הוא אם יודעת איני רבותי, ובכו,
 וחצי שנה אחרי עכשיו, כי הגיע. אכן לעושר אבל והנישא,

 מלא בפה עצמו על מצהיר הוא לדלת, מדלת קשה עבודה של
מיליונר. כעל

האלקטרוניקה, בשוק מאד מבוססות רגליים שתי תקע רמי
ממנו. להתעלם ואי-אפשר בשטח המפה על הוא ומאז

 הוא שם העיר, בחיפה ומפואר מהודר אולם־תצוגה לו יש
 השבוע רווק להיות לו למה אחרת. חתיכה עם ערב כל מתהולל

 לו מה לשם לבד, הכל ועוד הצלחה כזאת עם אותי. תשאלו אל
? עזרה

 ויום ג׳נסיס, להקת־הקצב על משוגע שהבחור ידוע לכל, נוסף
 הוא, כי כך. סתם חיה בהופעה לראותם לאמסטרדם טס הוא אחד

לכסף. חשבון עושה לא כבר רבותי,

פלד רמי
זורם הכסף

 שהוא כפי בבנק, לירות מיליון 24 של מחזור לו שיש מי
הכל. כבר לו יש ת׳לפים, 300 ששווייה ומערכת־סטריאו טוען,

 ■ובכן: לרכילות, ■ואשר זמיר. בשביל נגן
באמ האביב וגליו כשנפל בו־זמנית, אולי

 ■נעירה נידוה, גם עליו ■נפלה הסתיז, צע
הגדו לעיר מערד שבאה ■ומתוקה צעירה

■בינתיים אויתו ומצאה מזלה, ׳את לחפש לה
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משה ינוקאבל אנא
א ת ל ש ר תג מתקשה להחליט (מ

 עם היכרות לכם ערכתי כשבועיים לפני
אכל המקסימה האמריקאית הדוגמנית  אנ

 עומדת שהיא לכם ■סיפרתי ואז תמיר,
 הרי רבותי, נו, ׳אלי. ■ממעלה, להתגרש

לפניכם. החידושים
 אבל גירושין, בפני עמדו .אומנם הם
התפתחויות. סבר יש כרגע
אולטימטום: והעמיד מחיו״ל, חזר !אלי

עם מ׳פס״קה שהגברת או שמתגרשים, או

וידידה גולדהידש אילן
שלחה ערד

א ת ב שה ס להאמין שק
 אחד של בבריכה משתזפת כשהיא שעבר, בשבוע באילת ראיתי מי את תאמינו לא

 אספר קלים, החיים את לכם לעשות כדי אז תנחשו. לא לעולם הגדולים. המלונות
שמילוביץ. לשעבר רום, ציפי דפעם, חיפה של הלא־מוכתרת במלכה שפגשתי
שמש. לתפוס לאילת באה סתם לא אדום־לוהט, שערה את שצבעה ציפי, ובכן

 לעולם. זאת ינחש לא אותה שרואה מי כי להאמין, קשה סבתא. הפכה פשוט היא
עובדה. אבל

 חנות איתו יחד ומנהלת באילת, בעלה עם המתגוררת הצעירה בתה גרום, שרה
 משנה לא זה כל אבל ציפי. של החדש לתואר האחראית היא־היא ספורט, למוצרי

אפס. אין אצלה כרגיל, ממשיכה פשוט היא כהוא-זה. לציפי
 רואה-החשבון עם שלה והממושך הסוער ברומן עדיין היא סבתא, לא או סבתא

פלדמן. אבי עליה, הקטן
 שיישאר ונראה בונה, סולל מטעם זאת עשה איראן, לטובת ישראל את שעזב אבי,

 אצל לבקר בחודשו חודש מדי נוסעת היא כי טוב, דווקא זה לציפי כשנתיים. שם
הגג. עד מהעניין ומבסוטה באיראן בחיר-ליבה

 בעסקים, להצליח זמן מוצאת היא הללו התכופות הטיסות כל בין אפילו אבל
 מוכיח וזה חנות־ספרים. גם לפתוח מתכוונת היא כיום, לה שיש הבוטיק על ונוסף

 החלום היתה חנות־ספרים לדבריה, כי, רוצה שהיא מה כל לבסוף משיגה שהבחורה
הימים. משכבר שלה

באמצעותה. להשכיל יוכלו המעטירה חיפה ותושבי רב, זמן יעבור ולא

י׳

תמיר אכאכד
דרש הבעל

 ישבה הנאווה, אנאבל יושבה הדוגמנות.
 שהיתה אלי של אמא ■עם התייעצה ■וחשיבה,

 והחליטה ■נאמנה, ■ולחברה גדולה לעזרה ילה
 מיליון שווים חם, ישראלי ■ובית שאלי
דוגמנית־צמרת. ■של קאריירה מונים

 אבל ידעתם, לא אולי שסחתם, אולי
 ■בשטח אותו רואים שלא שכמעט הבחור

מהנוף. נעלם ■לא באחרונה,
 ■במלוא אצלו זוכה אינה אומנם תל־אבוב

 זמני, רק זה אבל הראויה, תשומת־הילב
דירה. עבר פשוט הוא כי

וש קשה, תמיד העובד משה ינוקא
 להצחיק ■ממשיך על־הכיפאק, הוא תמיד

באילת. הנופשים את אבל ולבדר,
 שהוא ואומר חוזר הוא יום שבכל נכון

 בתל־אביב, לעגון ■וחוזר אילת את עחב
 ולא לאילת לבוא כי קשה. כנראה זה אסל

 לבוא ■לא כמו זה ינוקא, את שם לדאות
בכלל. לאילת

 התגורר רבות שנים שבמשך ינוקא,
 החליט סתל־אבייב, השכורה הדירה ■באותה
 החליף, הוא ■ואוריגיינלי. חדיש קו ליו לסדר
 ■של בצפונה מפוארת דירת-רווקים לו לקח

 נוף לראות אפשר שממנה דירת־גג העיר,
וקיימת. חיה עיר של

 אלי הסיפור. של האמיתי לסקום ועסשיו
 באילת גדול מלת בעל פפושדו, (״פפו״)
 המנדאט, מימי עוד ינוקא של וחברו
 אחד באילת, יחדש בית־מלון כיום בונה
 הוא הגג ויעל כוכבים. ■חמישה של כזה

 פשוט ינוקא. ידידו, ■בשביל פנטהאוז בונד,
ו לתל־אביב יחזור שלא העיקר מתנה,
■באילת. יישאר
 יודעת, איני ההתפתחויות ■תהיינה מה
 ׳להאמין לי יקשה שכאלה מתנות עם אפל

 הוא אולי יוכר. השמש יעל יוותר ׳שהנ״ל
 באיילת יגור עצמו, עם לפשרה יגיע ■פשוט

 את ואילו ותיירים, חברים להצחיק וימשיך
בתל־אביב. להציג יוסיף תערוכותיו
 החבה מצייר הוא ידעתם, שלא במיקרה

 בקרוב. ■תערוסה עריבת לפני ועומד מאד,
 במיקרו־, אותו רואים אתם אם זיכרו, ■רק

לצמיתות. זה ■הפעם אם יתשאלו בעיר,

 ■למשך התיישבה היא ועשתה. — אמרה
התצו כל את ביטלה הטלפון. ליד שעות

 וכיום, להשתתף צריכה היתד, שבהן גות
 בנה את מגדלת יושבתיבי׳ת, היא רבותי,

בהחלט. נהנית ונראית הקטן
 ז הדורים ליישב שאי־אפשר אמר מי

 ■לרגע עד תיקווה לאבד אסור :תלמדו,מהם
האחרון.
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