
פוסבווגו שמואר
יבין,

עיריית־ מועצת חבר וביום בצנחנים מישנה אלוף שהיה מי
 יוספה בתמונה עימם ברוריה• אשתו בחברת בא ירושלים,

בשיחה. הפעם הסתפקה הריקודים חובבת אשתו למסיבה. בא שלא יבין, חיים של אשתו

יו מישפחתה בעוד המסיבה. בעל
 בירושלים, בבית שיבעה שבת
 עם שלו המסיבה את גדעון קיים
שגעון. סיפרו צאת

 של יומן דפי שהוא הספר, רעיון
 ל- בבית־חולים שאושפזה נערה,

 לגדעון, אותם ונתנה חולי־נפש
 אצל רייכר שערך בביקור התחיל

לפ זה, בבית־חולים מידידיו אחד
 החלימה הנערה שנים. כשלוש ני

 על באה, לא למסיבה אך בינתיים,
 הירושלמי לחאן שהוזמנה. אף

חב רבים, טלוויזיה כוכבי נהרו
 עיתונאים גדעון, של לעבודה ריו
שלו. הירושלמים החברים וכל

 אך בשפע, שם זרמו המשקאות
השול על לחלוטין. נעדר האוכל
במ פזורים שהיו הספורים חנות
 בקוביות מלאות צלחות נראו קום,
 וזיתים. בוטנים צהובה, גבינה של
 יצא למסיבה, רעב שבא מי כל

 היתה הדיסקו מוסיקת רעב. ממנה
הת רבים ואורחים מרי רעשנית

ה תחילת עם מיד להתפזר חילו
 שהרעש מתנצלים כשהם מסיבה,
להם. מפריע

 היתה הספר מן היחידה המזכרת
 מבתי- שאחד ספר, בצורת עוגה

 זו. למסיבה במיוחד אפה המלון
לאו זקוקים אינם הירושלמים אך
 על להשתולל כדי לספרים או כל

 רבים אורחים רחבת־הריקודים.
 כאשר והסתלקו ריכלו רקדו,
במהירות. זזו השעון מחוגי

רט שבאו הירושלמיות הרווקות
 פה למצוא אפ־שר אי ״כרגיל נו:

 מן בישיבה והסתפקו חתיכים,״
העליזים. ברקדנים וצפייה הצד

קמ שתוי שהיה השימחה, בעל
 צעירה כל חיבק ההתחלה, מן עה

 שלי.״ תלמידה ״הנה :וקרא שבאה
העיתונאית, עבודתו מלבד לגדעון,

עירית־ירושלים ראש של אחיו בת קולק, ורדנית.האח
---------- - - בעירה. מאוד פעילה צעירה היא קולק, טדי -

רחמילביץ. פרופסור של אשתו ברבה, עם מתנשק גורן יגאל : גמט׳ה

חצוצרה תקיעת
אדום, ז׳אקט עם שבא עמירם,

 ניר, עמירם הטלוויזיה כתב מפגין
 לסיימו. והחליט בקבוק שלקח
בלתי־מובדת. חתיכה בבל התעניין

 ויחסי- לעיתונאות בית־ספר יש
 היפות מתלמידותיו וכמה ציבור
נוכחות. הפגינו

הפטיר בשמחות,״ נתראה ״שרק

הירושל עורר־הדיו גוטמן, חיליק
 עירית־ למועצת כחבר שנכנס מי,

 מן כן גם והסתלק אמר ירושלים.
המקום.

שטון כנופיית
היטב השולטת דסי, במסיבה.

 הטלוויזיו איש ובעלה, דסי הם
 ביות! העליז הזוג שהיו שטרן, יאיר

ללא רקדה הירושלמית, בחברה
 ביות! יז
הרה וא


