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ליו־סקי נירה

 לידסקי, נירה !טעות !טעות !טעות ? לבד שהיא חשבתם
 עורך־הדיו של גרושתו גם עכשיו שהיא הנודעת, עורכת־הדין

 פשוט לבד, להיות יכולה לא לידסקי, צבי פחות לא הנודע
יכולה. לא

 שהיא הסיבה גם זו גבר. לנירה יש האחרון בזמן ואכן,
 מהמידע מסתבר אופן, בכל כך, מתמיד. ויפה ׳מאושרת נראית
נירה. של הקרובים מידידיה השבוע קיבלתי שאותו החסוי

 — לספר הידידים יודעים כך — נירה עם חי אלה בימים
 מתעסק שאינו ,57 בן אלמן הוא רומן. מנהלת היא שאיתו הגבר

 הידידים לי. לגלות אופן בשום רצו לא שמו ושאת במישפטים
 במשך טיים״ ״׳גום לה נותן הזה שהגבר להוסיף, מוכנים רק היו
יחד. הם שבו הזמן כל

 טלפון הרמתי ולכן בסיפור, משהו יש אם לברר החלטתי
 יש ״נכון, לי: אמרה אשר הדברים ואלה עצמה, לנירה קטן

 שאיני מפני לך, שידוע ממה יותר לד אגלה לא אני אך רומן,
כל.״ לעיני ייחשפו הפרטיים שחיי מעוניינת

 תפוסה, אכן ינידה נכון, הוא לי שסופר שהסיפור מסתבר
השביעי. ברקיע מרחפת היא כאילו ונשמעת

דידסקי מישפטנית
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מאמינה לא או בגווו, מאמינה יורק וגם בוחש
 מפורסם איש־עסקים הוא הסיפור גיבור
 מהחבר׳ה, אחד היה !תמיד הוא ועשיר.
 בעיר ביותר הפרועות במסיבות השתתף

האופ בבתי־הקפה לשבת ■נהג תל־אביב,
נוצצות. אבנים הרבה ולענוד בעיר נתיים
 ל־ גיבורנו זכה שנה עשרים לפני כבר

 מועדון־לילה אז נפתח החברתי. פירסומו
 ובכלל —־ העולם וכל בתל־אביב, חדש

שם. היו — ואישתו איש־העסקים זה
 הרבה שם היו חתיכות, הרבה שם היו

 שם היתה מזון, הרבה שם היה ריקודים,
 ב- מרומם היה הרוח ומצב שתיה, הרבה

 שלנו איש־העסקים נהנה כל־כך מייוחד.
ול מעשה לעשות שהחליט עד מהמסיבה,

הקטנה. תל־אביב של להיסטוריה היכנס
 איך לשחזר המסוגל איש אין כבר

 רגע אותו הגיע אבל קרה, בדיוק ומה קרה׳
 שלף שבו בלתי-נשכח, רגע במינו, מייוחד

 גופו, של מאוד מסויים איבר איש*העםקים
 בחישה בחש מסויים איבר אותו ובעזרת

שבגביעו. התוססת בשמפניה
״הבוחש״. שלנו האיש כונה ומאז
 רבה ושמפניה הרבה, שנים עברו והנה

ש בשבוע ולפתע־פתאום, בגרונות, זרמה
 נם לא שליחו איש־העסקים הוכיח עבר,

משמע. תרתי —
 ברחוב אכסודוס, הידוע ביתיהקפר, יושבי

 בוקר שמדי יודעים בתל־אביב, ז׳בוטינסקי
מס אינו הוא איש־העסקים. לשם מגיע
 בקרואסון, ובנגיסה קפה בשתיית תפק
לא־קצרה. טלפונים סידרת גם עורך אלא
 על הטכס חזר האחרון השישי ביום גם

 מן ולגימה בקרואסון נגיסה ואחרי עצמו,
הטלפון. על איש־העסקים השתלט הקפד.
 ניצבה גיבורנו וליד רב, זמן חלף לא
 להשתמש ביקשה היא שגם אחת, אשד,

 ל- ימה משום הפריעה נוכחותה בטלפון.
שלנו. איש־העסקים

 לממתי- האיש אמר פרטית,״ שיחה ״זו
כאן.״ לעמוד לא ממך מבקש ״ואני נה,

 הבינה שלא האשה, אמרה בסדר,״ ״זה
 לטלפן, רק רוצה ״אני לעומקו, העניין את

שתגמור.״ ומחכה
 זעם, בחמת איש-העסקים נתקף כאן
 לא וכאשר האשה, על קול להרים התחיל
 יריקה איש־העסקים ירק הצעקות, הועילו
בפרצופה. הגונה

 שכן גסה, שגיאה זיו שהיתה מסתבר
ה שהאשה בכך הבחין לא שלנו האיש

מל כשהיא בית־הקפה אל הגיעה ממתינה
 כבר אבל קטן, קטן הקטן. בבנה ווה

הס הבן קטן. לא ביריון וכבר צבא, אחרי
ב אמו את שכיבד איש־העסקים, על תער

מכותיו. בו להפליא וביקש יריקה,
 השתל- אחר שעקבו בית־הקפה׳ תושבי

 נחלצו מההתחלה, עוד המאורעות שלוח
 חששו פשוט הם _ איש־העסקים. לעזרת

 ו־ יצנח שבקלות, קלה מכה יספוג שאם
הזועם והבן ישלו, מחלת־הלב מחמת יפול

ירדן מאמינה
בגורו לא

חתונה
כתבה במקום

 ליבי, את שימחה מילאה לא מזמן מזמן
 לתיבת-הדואר שהגיע בעת שאירע כפי
 כמובן. הזאת, לחתונה לחתונה, הזמנה שלי
כש ? לפתע עלי שקפצה הזו, השימחה מה
 עוד מפורסמת אמא של מפורסמת בת

 כל אז מפורסם, צייר עם מתחתנת יותר,
 הלב. על טוב לי עושים הללו המפורסמים

 נתחיל אז מפורסמים׳ אמרתי מדי יותר
:לפרש

 יאירה העיתונאית היא המפורסמת הבת
 הפסנתר־ של פתה שהיא יסמין־וייסמן,

 של אשתו זלצמן, פנינה המפורסמת נית
וייסמן. יגאל איש־העסקים

 בעילה אוריין, גיורא הוא הצייר
יאירה. של לעתיד

סיפור הוא השניים של היכרותם סיפור

וייסמן יסמין־ יאירה
פיוסומת שמחפש אחד עוד

 ערב היה: כך שהיה ומעשה מהסרטים.
חב השחקנית, רווח שולה ביקשה אחד
 האחרונה, שזו, יאירה, של הטובה רתה

 שסו בבניין השניה לקומה עימד, תעלה
 גיורא, הצייר את להכיר כדי שולה, גרה
 ואולי מעבודותיו, להתרשם שתנסה כדי

 הינהנה יאירה כתבה. לו להקדיש אפילו
 פירסו- שמחפש איחד עוד הנה, בראשה;

 כתבה ונפגעה. הציצה עלתה, היא אך מת.
 ועוד פרצה, גדולה אהבה אך פורסמה, ׳לא

 •היו לחתונה הזמנה קיבלתי עובדה, !איזו
 כל זלצמן פנינה שבבית ׳ובטוחים סמוכים

!איד ועוד — אותה יחגגו המפורסמים
כש הדבר, היה ׳שבועות לפני כבר

 שאולי רפי שאיש־העסקים לכם סיפרתי
 תפוס ממש הוא מאוהב?! זה מה מאוהב.

לוויג־ ירדן היפה הירושלמית החיילת על
ץ. ס

הימים, באותם וסיפרתי הוספתי ועוד
 מישפחת של טובה ידידה לי ׳שאמרה מה

ו בגדרו. גדולה מאמינה שירדן לווינסון,
 הפריע — זה דווקא — זה שפרט מתברר }

 שסירב ירדן׳ של מידידיה אחד למישהו.
 ובו מיכתב אלי שיגר שמו, את לגלות
ב מאמינה אינה דווקא שירדן לי הסביר

כך: המיכתב על חתם הבחור גיורו. אותו
מ מכובדת״. ירושלמית למישפחה ״בן

 הירושלמית לווינסון מישפחת שגם כיוון
 מכך להבין אפשר מכובדת, מישפחה היא

 ירושלים של המכובדות המישפחות שבני
מאוד. יפה לאלה אלה דואגים הבירה

 - מפריע לא להבין, צריך הגורו, עניין כל
ב וירדן. רפי בין ׳שנמשך לרומן בכלל
חדש. שום בינתיים, אין, הזאת חזית

עלינו. לא ברצח, יואשם
 בתחנת- בכי־רע, הסתיים כולו הסיפור
היורק. שני: תואר נוסף ולבוחש מישטרה,

למלכה מרתון
 ומסתבר הישראלית, כמלכת־היופי פדר דנה נבחרה מאז חלפו תמימות שנתיים

בשנתיים. לקרות יכולים דברים שהרבה־הרבה
 אך תבל, נויס תואר על בתחרות דנה השתתפה המקומית התחרות אחרי מיד

 הספיק הזה היופי בתואר. לזכות כדי הישראלי ביופי די היה לא —לעשות מה —שם
 הספיקה וגם שורט׳ם, מכנסי בדיגמון בעיקר עסקה ודנה בדוגמנות, לעבודה בהחלט
.99 דיזנגוף בסרט קטן תפקיד למלא כדי לארץ, לקפוץ

 לשם ירדו פשוט שלה ההורים קנדה. בוונקובר, מישפחתה איל דניה נסעה אחר־כך
ההיא. בעיר להם והתיישבו
 נוספת, מישפחת-יורדים ישבה דקנדה .בוונקובר זאת. שעשו היחידים לא והם

 מאוד מגודל בחור זלקד* רוני ושמו בן יש מישפחה ולאותה זלקו. מישפחת היא הלוא
 ביבשת האלה הימים וכמינהג לו, להציק רוני ישל ׳משמניו התחילו אחד יזם לרוחב. —

בקילוגרמים. ולקצץ קלוריות לשרוף כדי לרוץ התחיל צפון־אמריקה,
 והתחיל ספורטיביות׳ לריצות רוני עבר הרזייה לשם ומריצות רב, זמן עבר לא

 42 של למרחק ארוכות ריצות אותן בריצות־מ׳רתזן, קנדה, החדשה, מולדתו את לייצג
עליהן. מלהסתכל רק לרזות שאפשר קילומטרים,

 הגוף ומפיתוח הגוף. לפיתוח מכון בשותפות ופתחו הכירו, ורוני רונית והנה,
לה. פרחה האהבה :דהיינו הנפש, לפיתוח לגמרי פרטי באופן עברו

 והוא יפה היא לצעוד, ורוני רונית ,עומדים אלה, בימים ממש אלה, ובימים
 והשתכנו הגיעו, כבר השניים הקודש. בארץ כאן, ממש — לחופה מתחת אל רזה,

הפעמונים. יצלצלו וארטו־טו המפוארים, מבתי־המלון באחד


