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היפהפיה

ה זפכה י שי פ חו
 כאן לקרוא. וימשיך לכורסד. שייצמד אמיתי יופי שאוהב מי

 ברישר, קולט לעיתונאית מתכוונת אני חייו. של ההזדמנות
 בארץ ועובדת לשעבר צרפתיה שהיא עליה מעיד שמד, אשר
 גיזרה מהמם, יופי בעלת היא דנן קולט צרפתיים. עיתונים עבור

 חכמה; גם שהיא רב בחום טוען איתה לשוחח שזכה ומי משגעת,
מושלמת. בחורה פשוט

להשגה. בלתי־ניתנת הזו המושלמת היתה רבות שנים במשך
 דמה שלא רפי, בשם אחד בחור אבל איך, יודע לא אחד אף
 לעצמו. אותה ולקחת עליה להשתלט הצליח וכלל, כלל לה
 היה הוא בפעם פעם שמדי העובדה ממש. של אהבה היתה זו

 והפוסונוודת. היפה לקולט הפריעה לא כלל בזיונות, לה עושה
 לה. הפריעה לא בבית חוקית אשה איזו לו שיש העובדה גם

 אותם, לקבל יכולה צרפתיה שרק כמו החיים את קיבלה היא
רפי. את אוהבת פשוט שהיא בעובדה והסתפקה שהם, כמו ככה

 רפי עס העניין הסיפור. של לפואנטה מגיעה אני ועכשיו
 וישיב• יבשו שהדמעות כך חודשים, כמה לפני קרה כבר זה נגמר.

 בהבדל אבל וזוהרת, יפה שוב היא קולט עתה התאחו. רי־הלב
 לנשוך בלי אליה להתקרב למחזרים נותנת היא אחד: קטן

כמובן. באלגנטיות, זאת עושים הם אם — אותם
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עדן ושימעון נגר יהודית
קבוע כל־כך לא

 שנתיים, לפני מלכת־המים שהיתר, מי
 אינה נגר, יהודית היפהפיה הדוגמנית

הנמ עיסוקיה מילבד שמריה. על שוקטת

ב קצרצר סיור ואחרי בדוגמנות, רצים
ה מהחבר ונפרדה ארצה חזרה לונדון׳
גיו האחרונות, בשנתיים לד, שהיה קבוע׳

 כיהודית בחורה לא אך גודדרייך. רא
שנשבר. לב על דמעות ותזיל תשב

נער־ד,שעשו את בתל־אביב פגשה היא
ב כאן שהיה עדן, שימעץ הנצחי, עים

 בין נדלק ומשהו ימים, כמה בת חופשה
 הפעם להביא טרח לא שימעון השניים.

ל זמן לו היה ולכן ד,גרמניה, חברתו את
ליהודית. ולנאווה, לשחורה התמסר

 בכל ומבלים מאוהבים נראו השניים
 נסיעתו לפני ויום בארץ, מקומות־הבילוי

 חגגו הם מגוריו, מקום לברלין, בחזרה
צרפתית. במיסעדה

 עם נשארה שיהודית מאמינה לא אני
 וחסרת- מפוכחת בחורה היא שבור. לב

ה נער־שעשועיט שעם ומבינה אשליות,
קבוע. כל־כך לא קשר

 מכך. ביותר ונהנית חופשיה שוב היא
 שהיא ומקווה הבא, לרומן מצפה אני

 מקום, לשום יסע שלא כזה אחד לה תמצא
היטב. עליה ושישמור

שורר המ
 זך, נתן את אוהב שירה, שאוהב מי

 ישמח בוודאי זך, נתן את שאוהב ומי
בשי אותנו להציף עומד הזה שהמשורר

לא רוך. ומלאי לב נוגעי רומנטיים רים

י־י-יי

ם ר ו ר י ז ו ה ח ת י ב ה
 הנאים הגברים אחד לשוק־ר,אהבות חזר איך לכם סיפרתי חודשים כמה לפני

 שני עם נאווה אשתו את אז עזב הוא לוקוב. יורם הצייר מכירה, שאני ביותר
 דף ופתח בתל-אביב אלנבי ברחוב דירה לעצמו שכר בקריית־אונו, הבית ואת ילדיהם

 המכונית הבית, את לנאווה משאיר כשהוא ברבנות, להתגרש טרח אף הוא בחייו. חדש
עייף. הרגיש הוא נשואין, שנות שבע אחרי החופש.׳ העיקר להם. שהיה מה וכל

 עם וממושכים קצרים רומנים ושניהל לא-קטן שובב היה שפעם יורם, אותו ובכן,
 בכל בילה בציור, עסוק היה לא כאשר מחודש. במרץ לשוק הזר רבות, יפהפיות

 או דיזנגוף ברחוב הרבה נראה לא שנים שבע שבמשך אחרי המקובלים, המקומות
נסית. בקפה

:לכולן בישר הוא בייקרו. שרצו החתיכות כל את הפתיע כשבועיים לפני
!״נאווה אל הביתה, חוזר אני

״די,

 מאוד ונהנה אלנבי, ברחוב לצייר ממשיך לקריית־אונו, שב הוא עשה. כך ואמנם
העניינים. ממצב

 אני אצבעות. להם מחזיקה ואני בתקופת־ניסיון, נמצאים ואשתו שהוא יודעת אני
 יכול מה האשה. אותה עם שנייה לחתונה נחכה ואז יצליח, שהניסיון מקווה מאוד

פינה? בכל וגירושין חמסינים של אלה טרופים בימים מזה, יפה יותר להיות

ה ב ה א
ת ר ת □ !

 אחר־כך בנתניה. נשוי היה הוא פעם
 אז קורה. זה נורא, לא התגרש. הוא
 את עזב עליז, גרוש להיות החליט הוא

ש בעין־כרם משגע לבית עבר נתניה,
 העיר את לחרוש והתחיל בירושלים,

חתיכות. למצוא במגמה
 שחוץ עמירב, למשה מתכוונת אני

 הוא בעין־כרם, משגע בית לו שיש מזה
ממו ואחד דובר״רשות־ד,שידור קצת גם

הבירה. של חיי־הלילה בילי
הי־ עליה ששמעתי הראשונה החתיכה

זך נתן
הצעירות יחי

 על יודעת שאני ולא בשירה מבינה שאני
 מה יודעת אני אבל המשורר, כותב מה

אהבה. היא
 אמת על הפעם מאוהב, שלנו המשורר

 כבר עבר שהוא לו מפריע לא שבאמת.
 רק היא שלו ושהאהובר, החמישים גיל את
 בעולם. דבר שום לו מפריע לא .28 בת
תרצה. ש. במשוררת מאוהב הוא

הר הרבה יוצרת משוררים בין אהבה
 משוכנעת אני ורכים. יפים שירים בה

 לרכוש תוכלו הבא שבשבוע־הספר־העברי
 בהנחה תרצה של וגם זך של גם ספרים
חדש. ובסיגנון ניכרת

עמירב משה
מהחברים לשמוע

 מירי, לה קראו ממש. של חתיכה תה
 מנישואין ילד היה למשה, כמו לה, וגם

 כאשר רציני. שהעניין היד, נראה קודמים.
 לחוץ־לארץ ביחד לנסוע שלא החליטו הם

 הבית, בסיוד להשקיע הנחסך הכסף ואת
 אחד יום לא. אבל חתונה. על הימרתי

 למה, יודעת לא אני והלכה. מירי קמה
 מישהו בגלל שזה לי סיפר מישהו אבל
 בעין־כרם, בית ולא דובר לא — אחר
כן. אחרים דברים בטח אבל

 הוא בשנית, התאהב כשעמירב עכשיו,
 הוא כבעל־ד,ניסיון. חכם שאין החליט
 אני, רק שלו, הרומן את מסתיר פשוט

 לגלות הצלחתי שלי, הבלשיים החושים עם
עי ושהיא משבדיה שהיא חתיכה, שהיא

תונאית.

ירח־דבש
של

עשירים
 זה השנה, של מירח־הדבש קצר דיווח

 טליה עורכת־הדין ושל ידלין אשר של
ליכגי.
סי אלי מגיעים באירופה פינה מכל
 עושים. שהם מטורפים חיים על פורים

 ביותר, המפוארים במלונות מתגוררים הם
ונוס ביותר, המפוארות במיסעדות אוכלים

 לפעמים, מפוארות. שכורות במכוניות עים
 כשיש במלון, טליה את אשר משאיר אמנם

 הם בדרך־כלל אבל פגישות־עסקים, לו
 כדאי ל״מדוע פירסומת לשמש יכולים

 לכם מבטיחה אני יחזרו, כשהם להתחתן״.
המלא. הסיפור את


