
 ד,מיש־ על מסתכלים אתם איך תלוי
 בגין מישפחת על מסתכלים אתם אם פחה.

 חברים כאילו עיין, וצר מצומצם באופן
 חסיה עליזה, מנחם, קר במישפחה

 אבל בשבילכם, סיפור לי אין אז ולאה,
 בעיין המישפחה על מסתכלים אתם אם

 למישפחת כי לקרוא, תמשיכו יותר, רחבה
נוסף. נצר להיוולד עומד בגין

 אשתו ועל מילוא רוני על מדברת אני
ה הכנסת חבר מתקשר איך אלישבע.

 חרות, המיפלגה, דרך רק לא ? לבגין צעיר
 של אחיו ממש. המישפחה דרך גם אלא

 וכך בגין, של בתו לחסיד., נשוי רוני,
המלכותית. למישפחה רוני נכנס
 רוני בשבילכם. רישמית הודעה לי יש אז

בי כי אם נוסף, לילד ממתינים ואשתו
ה על דבר שום לראות אפשר אי נתיים

שלה. בטן
מילוא ורוני אלישבע

הפתעות

 שהעיריה מה
לבנאדם עושה

תתביי יהב. יונה את זוכרים אתם
 בחיים הכל כמעט היה יהב יונה לכם. שו

 קולר} טדי של העוזר היה הוא שלו.
 יוסף של העוזר היה הוא בירושלים,

חיפה, עיריית ראש היה כשזה אלמוני

 מים- הפלייבוי זה היה, שהוא מה ובעיקר,
 מדי שעיר והקריות, חיפה של אחד פר

ולפ המרכז, לאיזור גיחות בפעם פעם
אח שהותירו גיחות ההר, לאזור גם עמים
 נערות של שבורים לבבות תמיד ריהן

יפות.
 הפסיק שהוא לא יונה. התבגר בינתיים

 שהוא אלא וחלילה, חם פלייבוי, להיות
 וקיבל חיפה, עיריית מועצת חבר הפד

העיר. של והאמנות התרבות תיק את לידיו
 באורח־החיים מהותי שינוי ערך יונה

 כחל- ככה, סתם לחזר הפסיק הוא שלו.
 החברה את עזב ואפילו השורה, מן טוריסט
 אבל בצבא-קבע, אלוף סגן שלו, הקבועה

 לאוזניו, עד מאוהב יונה נשית. עדיין
 בגידה. מסיבת לו מתכננים כבר והרווקים

בשלב יכולה לא שאני מצטערת אני ;

 מערבי באחד לראות לי יצא לשימחתי
 אופיר. ולידיה שייקה הזוג את השבוע
מהס אותם הוציאו כאילו נראים שניהם
 ושניהם ומרשימים, מטופחים יפים, רטים,
החברות. הסרט של החגיגית בפתיחה נכחו

אופיר ושייקה לידיה
ושלווה שקט בלי
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 המיש־ למישטרה. ופנה הטוב הטעם לות
 חגיגית לה והודיעה אותה עצרה טרה

 ואפשר רצינית תביעה זאת רצח שאיומי
 מה, אלא מאסר, שנות שבע עליה לקבל

מת היא להגיע, מפסיקים לא המיכתבים
 אובססיה לה ניכנסה אחד. מכל עלמת
 החיים ואת שייקה ואת אותי להרוס למוח
 הסוף.״ יהיה מה יודע מי שלנו,
 ממש הייתי אני לכם, אגיד מה נו,

נג שם הליכלוכים שכל חשבתי בשוק,
 שלא ומתברר מקומו, על בא והכל מרו
 משחררת. ולא מוותרת לא עירית ולא,

 אצלה הכוונת על הנחמדה אופיר מישפחת
 ולשיי־ ללידיה הכבוד וכל נעים, לא וזהו.

 ונראים פאסון על שומרים שעדיין קה
ומאוחדת. מלוכדת אחת כמישפחה

 ואחרי ללידיה ניגשתי ולעניין, בקיצור
 השקט אם שאלתי ומחייבות, קצרות ברכות

בביתם? לשרור חזרו והשלווה
 ולא זה לא שלווה? ואיזו שקט ״איזה

 רק גרוע, יותר ואפילו נמשך הכל זה,
 בעיתונים, העניין את מפרסמים לא מה,

 פירסומת, זה אוהבת דותן שעירית מה כי
 לגהינום, החיים את לנו עושה היא אבל
 היא ואיומים, זימה מיכתבי שולחת היא

ולח שייקח את להרוג יום מידי מבטיחה
 חותמת והיא לחתיכות, הבטן את לו תוך

 מהמיתולוגיה הרציחות אל של בשמו
 גבי מעל עושה היא זה כל את היוונית.

 את שמוציא הצעיר והבן שהדוור גלויות
 שיי- אז ויודעים. וקוראים רואים הדואר

גבו־ כל את עובר כבר זה שכאן אמר קה

יהב יונה
לבורגנות בדרך

 פשוט המאושרת, היא מי לכם לספר זה
 פרטים לכם לתת מוכנה אני אבל הבטחתי,

 אלמנת ,28 בת יפה, בלונדית, מזהים:
 לילד. ואמא יום־הכיפורים מילחמת
לבנאדם. .עושה שהתפקיד מה תראו
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 והיפה המצליחה מתורכיה הזמרת את
מכירים, כולכם ודאי אתם פקאן אג׳דה

 כשהיא בארץ, האחרונה מהופעתה עוד
 כבר לפה, מפה האולמות כל את מילאה

 אחריה חיזרו איד סיפורים עליה היו אז
 להם החזירה היא ואיך הישראלים הגברים
 בגלל יותר, לא אבל ורמזים, קריצות

שמס אכילוס, ג׳ורג׳ שלה, הוותיק החבר
 בכל צעדיה את ומצר בעולם איתה תובב

בשביל לי יש ובכן, לגברים. שקשור מה
טובה. בשורה המעוניינים, הגברים — כם

 שוב ארצה להגיע עומדת אג׳דה
 הצמוד השמירה כלב בלי והפעם ובקרוב,

 עזבה היא והמסור הטוב ג׳ורג׳ את שלה.
אפשרי? הדבר היה איד בתורכיה, בדד
להי- עליו ציוו ורופאיו חלה המיסכן אז,

פקאן אג׳דה
השמירה כלב בלי

 השבועיים ואחרי במיטה, שבועיים שאר
 הם בקלות. הכל לקחת עליו חובה האלה
 אמרה בעולם. וטיולים נסיעות עליו אסרו

היש הגברים כי טוב, כי פעמיים אג׳דה
 והיא בעיניה, מצאו־חן אז כבר ראלים

 בבקשה, אז האלה, החיים את אוהבת הרי
 הקודם כל אז בודדה. והפעם באה היא

זוכה.

הגרועץ
העליז

 דבר שם בפירוש הוא פיפנו חיים
 טוב, לחיות שיודעים באלה כשמדובר

 כאילו נראה 42 כבן שהוא הזה היהלומן
 הוא היום כאילו וחי ,30 לו מלאו היום

 בילוי לא שהוא רגע לו אין בר־מיצווה,
 בארץ לו מסתובב הנ״ל ת״ו. ועד מאל״ף

 זהב שרשרות ספורטיבית׳ מרצדם במכונית
 אי- ושיזוף הגברי חזהו על לו תלויות

 גרוש. כידוע, הנ״ל כולו. על מרוח לתי
די אח לה והשאיר אשתו את עזב הוא

 ובתוך המדינה, שבכיכר המפוארת רתם
שלהם. היקר האמנות אוסף את הדירה

 כשש כבר מסתובב זה חיים בקיצור,
 ליבוביץ־לב, שרה שהיא קוקה, עם שנים

 ביחד ושניהם וגבוהה, רזה בלונדית דוגמנית
 מבלים נראים הם מהסרטים. זוג כמו נראים
 בכפר משתזפים וחמישי, שני כל באילת

 התכולים במימיו ושוחים נלסון רפי של
 ההנאה כנראה, הפעם, אך ים־סוף. של
 ויש רבו, וקוקה חיים שלמה. היתד, לא

 באוויר. שם עפו ידיים שאפילו אומרים,
 אפשר זמן כמה אבל רבתי. ריב בקיצור,
עב לא אילת? של בשמש פנים, להחמיץ

 רגועים נראו ושניהם אחדות, שעות רו
יוד הם קרה, לא כלום כאילו ואוהבים

לא? לחיות עים


