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 אופן בכל אולי. י מתעוררת ירושלים
 שהיא מסיבה על לכם לספר מוכרחה אני

האח שבזמן עוד מה יוצאת־דופן, באמת
 בארץ חיי־החברה על השתלט החורף רון

 את לחפש וצריך בפרט ובירושלים בכלל
בגרות. המסיבות

 שרם, .משה ערך הזאת המסיבה את
ני אשתו לכבוד לבתי־מלון, ציוד יבואן
 חבר, של בדירתו ,28ה־ הולדתה ליום צה,

 ושמו מושבע כרווק בעיר־הקודש הידוע
 החברה כל את למסיבה הזמין משה נדי♦

 ידועים שהיו מהתקופה שלהם, הוותיקים
העניין. מתחיל ופה הזוספות, כחבורת

 מאוחדים שכרגע המוזמנים, עשרים כל
 לכן קודם נשואים היו נשואים, כזוגות

 אחרים בני־זוג אותם וכל אחרים, לבני־זוג
 מלאה מסיבה במסיבה. הם גם נמצאו

וכו בבני־זוג־נוכחיים, בבני־זוג־לשעבר,
 מהחילופים המרוצים טובי;! חברים לם

בזמנו. שנעשו החוקיים
 ולהסביר בשמות לנקוב מנסה הייתי אילו

 ממי, התגרש ומי למי, נשואה היתד, מי
ש מי של אשתו שהיתר. מי עם והתחתן

 צריכה הייתי הלאה, וכן למי, נשוי כרגע
 נשאר שרק מה שלמות. מגילות למלא

אמי פצצה היתד, שהמסיבה לספר, עוד
 שצריך כמו ושתיה מוסיקה המון עם תית,

 רקדנית־בטן פיתאום הופיעה ובהפתעה
המוזמנים. בין שפיזזה

ש היתה, יותר מאוחר שנוצרה הבעיה
 המון בגלל הרקדנית את לראות היה קשה

 גופה, על הדביקו שהמוזמנים הכסף שטרי
 כולם כי התלונן, לא אחד אף אבל כנהוג.

 תל-אבי- וטובי-לב. שתויים שבעים, היו
 הזמן הגיע — ליבכם לתשומת קחו בים,

 עושים איך מהירושלמים דוגמה לקחת
שצריך. כמו מסיבה

0 1 1 1 1 1 1  / 1 1  1 1 1 0

הראשון הרומן
 הזה שהשלום מה על סיפור פעם שוב
 סנונית הוא הזה הסיפור בעצם לנו. עושה

 שהם לפני המערך, ראשי אם השלום. של
 הזמרת אל פונים היו מהשילטון, הופלו

מרי היו אולי בילול, רדתי הישראלית
מצליחים בפתח, העומד השלום את חים

שריף עומאר
פנים אל פנים

 אל־סא- אגוור עם קשר איזה לעשות
מנחם דאת, באופו נשאר היה כנין ו
החיים. כל זיציה
 עוד בארץ הכירו שייף עומאר את
 תל-—קאהיר ההיסטורית הנסיעה לפני

 ואני כאן. אותו החרמנו לא אנחנו אביב.
 שלום שלא^רצו צעירות מאד מעט מכירה

 פנים־ אותו לראות שתוכלנה כדי רק
אל־פנים.

 שפגשה רותי, היתה זה את שעשתה מי
 בפאריס. קוקטייל מסיבת באיזו שריף את
 אמר הוא ישראלית, שהיא לו אמרה היא
 יודעת,״ ״אני אמרה היא מצרי. שהוא לה

שרותי היתה, הצרה הרומן. התחיל וככה

שח3ו3
פאריס

 מי וצעיר ממוצע ישראלי היום תשאל
 והוא שוורץ (״ביאטריס״) ברכה היא

 יזכור. שלא או ויזכור בזיכרונו, יחטט
 ביאטריס היא מי פאריסאי היום תשאל
 החתיכה ״זו ישר: לך יענה והוא שוורץ,

המשגעת.״ הישראלית
 היתד, היא אותנו. שיגעה ברכה בהתחלה
היא דוגמנית, היתד, היא נערת־זוהר,

 ציירת, היתר, היא דוגמנית־עירום. היתה
 מדהים, יןפי עם תמיד אבל הכל. היתד, היא
 שאלה כל על שעונה ופה רבה העזה עם

הטרדה. ולכל
 אליה, מתגעגעת אישית שאני הזו, היפה
 חשבתי זמן. הרבה כבר מהעיניים נעלמה
ולח למחתרת לרדת החליטה פשוט שהיא

 כולם. את שתדהים פצצה איזה עם זור
 פנה הצרפתית בבירה שלי הסניף אבל
 פרטים וביקש האינטרפול, בסיגנון אלי,

שוורץ. ברכה בשם אחת על
 אני ביקשתי פרטים, להם לתת במקום

 הזו שהבחורה לכם מודיעה ואני פרטים,
 לתל־אביב, שעשתה מה לפאריס עושה
 היא כך לפחות מאוהבת, היא יותר. ואולי

בפא פופולארי מאד כמוסיקאי אומרת,
 הלהיט את שכתב זה מורנן, קדוד ריס,

 במורגן, מאוהבת אמנם ברכה אל־בימבו.
 המפוארת הגג בדירת איתו מתגוררת וגם

 יותר שהיא במה אבל ,16ה־ ברובע שלו,
שיוד המשגעות במסיבות זה מאוהבת

הסוע בחיי־הלילה בפאריס, לערוך עים
שם. גם תשומת־הלב מוקד ובלהיות רים

 ותק- ביאטריס, אותנו, תשכחי שלא אז
 תשלחי לפחות או מולדת, לביקור פעם פצי

גלויות.

סטודנטים חיי
שית לוי, גאולה את מכיר שלא מי

חתי הכי המזכירה היא גאולה כי בייש.
 של המזכירה שהיא וזה בכנסת, כה

 את משנה לא בכלל אלוני שולמית
 גם היא יפה, שהיא מזה חוץ העובדה.

 נהדרת בחורה לכל וכמו נהדרת, בחורה
משברים. גם לה יש

 כשגאולה שנה, לפני היה הגדול המשבר
 הבר־קבוע שהיה שלה, מהחבר נפרדה

 אחר־ הלב. את לה שבר וזה שנים, כמה
 גירעון של בזרועותיו התנחמה היא כך

 אבל בכנסת, המערך סיעת דובר לוי,
 בדיוק לא שזה לה הסתבר מאוד מהר
צריכה. שהיא מה

 אם אפילו בשמיים, אלוהים יש אבל
 עזר והוא בו, מאמינה לא אלוני שולמית
 הבחורים אחד את מצאה היא לגאולה.

סי בירושלים, המקסימים ט, יו פי וה ש
ממש. קינאה מעוררת שם שפורחת אהבה

 הוא ,30־,־ו גיל את כבר שעבר יוסי,
 כמו אבל עובד. כך כל לא ניצחי, סטודנט

 ״1 לעבוד צריך מה ״בשביל :אומר שהוא
 ברחוב יפר,פיה בדירת־גג מתגורר הוא
 וכאשר יפה־נוף, רחוב בירושלים, יפה הכי

 רציני, הוא איתו העניין כי הבינה גאולה
ביפר,־נוף. להתגורר עברה היא

וכ בכנסת, העבודה את גומרת כשהיא
 לובשת יפה, שמש יש בירושלים אשר

 הגג, על להשתזף ויוצאת בגד־ים גאולה
יפה. יותר עוד להיות כדי

 לארץ שריף את להביא יכולה היתד, לא
שלה. ההורים את לו להכיר כדי

 הזה, הרומן עם קרה מה יודעת לא אני
 עומד ששריף הוא יודעת כן שאני מה אבל

 הברידג׳ אליפות לקראת לארץ, לבוא
שבו כמה בעוד כאן שתיערך הבינלאומית

 כדי רותי, את לחפש מיהר הוא עות.
 לפגוש יוכל הוא שסוף־סוף לה להודיע

 את לחדש גם ואולי המישפחה, כל את
 עומדים אנחנו אם יודעת לא אני הרומן.

 שזה או שחקן, להרוויח או זמרת להפסיד
באש לא שיסתיים אהבה סיפור עוד יהיה
הראשיים. השחקנים מת

שוורץ כרכה
ומסיבות מוסיקה

 המישפחות אחת היא צימוקי מישפחת
מפור לא בירושלים. ביותר המפורסמות

 שלהם והסיגנון רג׳ואן, מישפחת כמו סמת
 זאת בכל אבל הילטון, של הסטייל את חסר

ה אבא מפורסמים. רי  הוא צימולוי א
 ואחת אחרונות בידיעות בכיר עיתונאי

ה, שלו, הבנות כ ו בעיקבותיו הלכה מו
דבר. למערכת סקופים מביאה היא

 חגית, בת, עוד יש הצימוקים אצל אבל
 שנים. המון כבר חבר יש חגית ולאותה

נדחים כוחם שמנסים האחרים המחזרים כל

נדהים. אבל אמנם, רב בנימוס על־ידה,
 ממיש־ בשבילכם חדשות שתי לי יש אז
 במזל־טוב עומדת חגית צימוקי. פחת

 וכדי שלה, הקבוע החבר עם להתחתן
ההו החליטו לבד, ככה תרגיש לא שטובה

הח מאמץ על בנוסף מאמץ, לעשות רים
דירה. לה ולקנות תונה,

 צימוקי מישפחת בני כל את שאלתי
 החתן עם חגית טוב, יותר עסק עשתה מי
 ידע לא אהד ואף הדירה, עם טובה או

להשיב.

צימוקי וטובה חגית
הבית את עזבו השתיים


