
בלונדון
 כל להם שמגיע לכם להגיד רוצה אני
 הירושלמית לצלמת מתכוונת אני טוב.

 ולפרופסור אזורבוך עליזה המצויינת
עופרת. גירעון הצעיר הירושלמי

ה הצעירים שני אל חייכו לא החיים
 שלהם. המיקצועית ההצלחה אף על אלה,

 כארי, עודד לבמאי נשואה היתד. עליזה
והרחו הקרה ללונדון איתו אותה שגרר

 להם אין בעצם כי לה גילה שם ורק קה,
ל נשוי היה גירעון ביחד. לעשות מה

 סגן־ראש־הממש־ של בתו ידין, אורלי
 חודשי־נישו־ כמה אחרי ידין. ייגאל לה

 עם לעשות מה לו שאין גידעון גילה אים
ללונדון. נסעה ואורלי אורלי,
 עליזה נפגשו פנויים, היו כאשר אז,

ש ובשבוע במהירות, התחתנו וגידעון,
אלי לחייך הגורל סוף־סוף התחיל עבר,
בן. להם נולד הם.

טוב. כל באמת אז
עופרת וגירעון עליזה

 מיקצו־ מהימים מיני כל בירושלים יש
 ראש־ ודודו מוגשיין מוכ כאלה, עיים

 אותם מכירים התל-אביבים שכל העיר,
 האמיתיים את אבל בעיתונים, מקריאה
 לא שאלה מפגי הירושלמים, רק מכירים
 כך. להם וטוב יחסי־ציבור, מסעות עורכים

ז׳רז׳כסקי. יוסי הוא מהם אחד
 הייתן שלא ,35 בן עורך־דין הוא יוסי
 תמיד אלגנטי, תמיד .33 אפילו לו נותנות

 נמצא אבל רעשני, לא פעם אף נעים,
 מאופק בלהט מחזר הגונה, מסיבה בכל
 אל שנחבא כזה מין יפה, בחורה כל אחר

אחריו. רודפים הכלים אבל הכלים,
ארו היתה לא יוסי של תקופת־הרווקות

 שלמדה חתיכה לצעירה נישא הוא כה.
 נשוי, שיוסי העובדה באוניברסיטה. איתו
 לצעירות הפריעה לא ילדים, גם לו ושיש
אחריו. ולחזר להמשיך האלה

 על הנראה, כפי נמאסו, אלה חיזורים
לעצ נשבע כשהוא התגרש, ויוסי האשה,

 הפעם לו היתד. שזו החברים ולכל מו
חייכ אישי באופן אני להתחתן. האחרונה

שלו. זו הצהרה כששמעתי תי
צעי־ לו מצא יוסי מחייכת. עדיין ואני

 כל- שלא מישפחות הרבה מכירה אני
ה שלהן. הפוליטיות בדעות הסתדרו כך

 מתחממים, היו האידיאולוגיים ריבים
 היה לא והגט אישיים, ריבים הופכים

להגיע. מאחר
 לזמר גם קרה לא שזה מקווה אני

מי העיתונאית ולאשתו, פיק צכיקה
 למיש־ בת היא מידית שם־אור. דית
שגם שלה, האמא ימנית־קיצונית. פחה

 שם־אור, אורה עיתונאית, היתד, היא
 ביותר הנלהבות החסידות כאחת ידועה

 הלכה, ומירית ארץ־ישראל־השלמה, של
 רישמית והצטרפה שלה, האמא בעיקבות

לתנועת־התחייה.
 מאד קיצוני צביקה גם היה בהתחלה

 שזה להיות יכול הפוליטיות. בדיעותיו
 ויכול חושב, שהוא חשב שהוא מה באמת
האשה עם לריב רצה לא שהוא להיות

פיק וצפיקה מידית
צ׳ה בגלל הכל

האחרו בשבועות קרה משהו אבל שלו.
השמאל. את גילה והוא לבחור, נים

כש צביקה, את לראות אפשר היום
 דיוקנו שעליהן חולצות עם מופיע הוא
שמא סיסמות נושא גאוורה, צ׳ד! של

 של מהימניות קיצוניות פחות לא לניות׳
 על כהוא־זה לוותר מוכן ואינו אשתו,

שלו. החדשות הדיעות
ה שאפילו מריבות כמובן, יש, בבית
 מריבות בינתיים אבל שומעים. שכנים

 פוליטיים. סיכסוכים של בגדר הן אלה
שה נגלה פיתאום אם מאד חבל יהיה
 במקרר המדפים לשניים, חולקה דירה

 הפך בבית חדר ועוד לשניים, חולקו
חדר־שינה.
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 לאוהדי בעיקר המיועד סיפור לי יש
האומ יש למה. יודעת לא ואני השמאל,

 הרבה קוראים הזה העיתון שאת רים
שמאלנים.

 סילכיה את זוכרים כולכם אתם
 ממש, של סערה עוררה הבחורה אריס.
 עם להתחתן אחד יום החליטה כאשר
 אחדות לשנים שנשפט מי אריס, אדרי
החתו ריגול. בעוון בכלא־רמלה, לשבת

כת העיתונאים בבית־הכלא, נערכה נה
ישראל אימהות וכל נרחבות, כתבות בו

אדיב סילכיה
מאדום אדום יותר

יו שבעלה היפהפיה, הצעירה על ריחמו
בכלא. שב

 מאבקים כמה סילביה ערכה אחד־כך
 של שיחרורו למען לה, ומחוצה בארץ
 שיתנו כדי יותר קטנים ומאבקים אודי,
וחומר־לימוד. ספרים לאודי

 קשה זאת בכל לאשה כי נראה אולם
התגר וסילביה ואודי בעלה, בלי לחיות

 כמה לפני לכותרות שוב עלה אודי שו.
עק ואילו מהכלא, יצא כאשר שבועות,

נעלמו. סילביה של בותיה
 היא. איפה לכם לספר יכולה אני עכשיו

 אבל פאריס, בעיר־האורות לה יושבת היא
 ולא אדומים, פאריס של אורותיה לגביה

המלוכ בראש עתה חושבים שאתם כפי
 סילביה האחרונה השנה בחצי שלכם. לך

 קריכין, אלן של המוצהרת החברה היא
השמאל רוז׳ מיפלגת של הכללי המזכיר

 מיפלגה של ביטאונה עורך קיצונית, נית
מו שהיה מי השם, אותו את הנושא זו

רב כמה קיבל וגם צרפת לנשיאות עמד
קולות. בות

 אלן, עם טוב שלסילביה מקווה אני
 רק להיות יכול שלה הבא שהצעד מפני
כרז׳נייב. ליאוניד עם רומן

ש ל י ז ם מ י י ח ב
 היו לבטח וגבורי. אבנר לכתב-הדדיו מתכוונת אני בחיים. מזל לו יש באמת

 לשעבר אחרונות ידיעות כתבת מאשתו, נפרד הוא כאשר עליו שריחמו כאלה ביניכם
 דוס את אשה במקום מצא הוא מזל. היה לאבנר אבל בלונדית. חתיכה תכורי, ריבי
 קול דוב מסויימות, נטיות שאין למי שגם לי, ותאמינו הלאומי, הביטוח דובר קול,
אשה. מכל טוב יותר הוא

 בירושלים שלהם הדירה ביחד. גרים ואבנר דוב לכם. אגיד אני אז למד,ן ותשאלו
 ישב וכאשר לזה, מכיר זה לזה, תורם זה האיזור. חתיכות כל של המוקד הפכה
הביקוש. על בהרבה עולה ההיצע כי לו התברר חשבון, לעשות אבנר

קול, דוב עם ולהתחבר החוקית האשה את לעזוב בראש, רעיונות לכם תכניסו אל
 — העולם סוף לא זה ללכת, פיתאום מתכוונת הקטנה האשה שאם שתדעו רק אבל
תחילתו. רק

ודליה ז׳רז׳כסקי יוסי
זמני ממלא־מקוס

 עוד לד. ויש דליה, בשם יפהפיה, רה
סטודנ גם היא נוספות. טובות תכונות

 מנהל־ של כמזכירתו עובדת וגם טית,
אחרי־הצהריים. בשעות הטלוויזיה

 יהיה לא אם לכם? אגיד אני מה אז
ית שלי החיוך האחרון, הרגע של שינוי
 אצטרך כשאני בעיקר יותר, עוד רחב

ובקרוב. לחתונה. הצ׳ק את לכתוב
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