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צ׳<צ׳ של
 יש חסן־בק, פרשת את .פוצץ שהוא מאז

" הארץ לעיתונאי אישית סימפטיה לי  אי
 מיק- צרות כ״עושה שידוע שהורי, לן

 שלמה תל־אביב, עיריית לראש צועי״
אי את האשים גם צ׳יצ׳ להט. (״צ׳יצ׳״)

ה בשבת הנעליים את לו גנב שהוא לן
ההיא• מפורסמת

סטו־ גם הוא עיתונאי. רק לא הוא אילן

 ודובר עיתונאי רק לא הוא קול דוב
ה מעמודי אחד גם אלא הלאומי, הביטוח

ב כשהוא הירושלמית, החברה של תווך

קול רוב
מרובע• לא

 המישפט־ בין טובה הכי לזמרת ונחשבת
הזמרות. בין טובה הכי ולמישפטנית ניות,

 שיהיה אחד .על חלמה כולן, כמו מלי,
 עשיר. וגם צעיר גם יפה, גם חכם, גם

הכל? לרצות לא למה אפשר, אם צודקת•
מסתו היא האחרונים בחודשים ובאמת,

 בטוח יודעת שאני שמה אנגלי, עם בבת
 לו יש עשיר: סתם ולא עשיר. שהוא זה

 הצרפתית בריביירה ובית בלונדון בית
שלנו.
 נפרדו. לא הם נפגשו, שהשניים מאז

בריביי באירופה במלונות־פאר בילו הם
 בגדים לה קונה כשהוא הצרפתית, רה

נפשה. שחשקה וכל ומתנות
ההת ביגלל לארץ חזרה היא אחר-כך

הלב התחילו וכאן המישפטיות• חייבויות
 ״להיות של בנוסח הנודעים ההמלטיים טים
 עוד לה יש אחד מצד כי ?״ להיות לא או

 עורכת־ ולהיות ההתמחות את לגמור שנה
 מאוד דווקא שני ומצד השורה• מן דין
האנגלי. עם לה ונהדר לה וטוב לה כיף

 וכמו לכאן או לכאן שוקלת היא עוד
 פעמיים. הדלת פעמון צילצל בסיפורים,

פר זר עם שליח שם ניצב פתחה כשהיא
 המאוהב שרומיאו פתק ועליו גדול חים

שרתון. במלון ליוליה מחכה והוא הגיע
הסיפור, סוף את יודעת לא אני רק לא

יודעים. לא שלה והאנגלי מלי גם

כש התל־אביבית, החברה ושל ירושלים,
בתל־אביב. שוהה הוא

 יותר לפני חני, את לאשה דוב כשנשא
ב הולילנד למלון כולם באו משנה,

 החברים החתונה. נערכה שם ירושלים,
 בשימחתו, לשמוח באו הקרובים־קרובים

 בעיניים לראות באו האחרים רוב אבל
הני ברשת דוב גם נפל איך איך, שלהם
איך. הבינו הם חני, את ראו כשהם שואין•
 טוב, :שאמרו ספקנים היו בכל־זאת אבל

 דוב אבל משגעת, באמת וחני מאוהב דוב
 — שלו הרווקות חיי על לוותר יוכל לא

 כמו מרובע איש־מישפחה יהפוך לא הוא
כולם.

 בשבוע חדשה. לי יש הספקנים לכל אז
 הרופאים בת. ולחני לדוב נולדה שעבר

 של- עד ממנה, התפעלו כל-כך והאחיות
ה. לה לקרוא אלא נותר לא בני־הזוג ד חי

שחורי אילן
לאמנית גרמנית בין

 וארץ־יש־ עם־ישראל של להיסטוריה דנט
 לקחת צריך היה הוא החוג במיסגרת ראל•
גרמ למד הוא אם בגרמנית. חובה קורם

 הוא זה בקורס אבל יודעת, לא אני נית
לפידות. איריס את אותה, פגש

 לא לאמנות, סטודנטית שהיא איריס,
 לו לקח בהתחלה. אליו התייחסה כל־כך
 שהיא לה להוכיח גרמנית של שנה כימעט

בעיניו. מוצאת־חן מסתם יותר
 אותם רואה אני האחרונים בחודשים

 תמיד לי עושים כאלה ומחזות ביחד, הרבה
הלב. על טוב

באמריקה הפלה
 מיהו לכם מספרת איני לכן שלו, מהילדים לא וגם שלו מהאשה לי נעים לא
 הייתם ידעתם, ■שאילו לי תאמינו אבל כותבת. אני שעליו המוניציפאלי העסקן

מהכיסא. נופלים
 לפני הכיר שאותה מאהבת, זמן הרבה מזה כבר יש מוניציפאלי עסקן לאותו

 של בתחום־השיפוט ביותר השמורים הסודות אחד היה השניים בין הרומן היבחרו.
 שיודעת, האחרונה היא האשה ששם המיקרים, במרבית כמו שלא אבל עסקן. אותו

צרתה. של קיומה את מאוד מהר החוקית הרעיה גילתה שלנו העסקן של במיקרה
 אומנם שהיא לעסקן הסבירה היא סקנדאלים. לעשות שלא החליטה הרעיה אבל

 לצידו ולעמוד העסקן של המכובדת רעייתו להיות להמשיך מתכוונת היא אבל יודעת,
 המצלמות לכיוון לחייך והמשיכה הבטיחה, היא אף־פעם,״ יהיה לא ״גט הציבוריים. בחייו
החשובים. האירועים בכל

 נכנסה שהמאהבת התברר נעים. כל-כך לא מצב העסקן הועמד שבועות כמה לפני
 איימה המאהבת גט. לתת הסכימה לא הרעיה אך נישואין, דרשה היא להריון.

 גם עבדה שלו הכאריזמה בדברי־כיבושיו. אותה להרגיע הצליח העסקן אך בשערוריות,
הפעם•

 שהעסקן או מתנה, זו היתר. אם יודעת איני הפלה. לבצע והסכימה התרצתה הפילגש
 נסעה שהגברת היתה התוצאה — הרומן יתגלה שמא בארץ, ההפלה מביצוע חשש
הרחוקה. באמריקה ההפלה את לבצע

 של ועירו ניו״יורק בין רצים הטלפונים לרעיה. יעזור לא דבר ששום לי נדמה
 עם להתראות תמשיך היא לארץ, המאהבת כשתשוב נמשך. וסיפור־האהבה העסקן,
בשלום. מקומו על יבוא והכל לצלמים, לחייך תמשיך הרעיה העסקן,
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 ג׳ניפר עם והתחתן אותה עזב תבורי ששימי כששמעתי
 בסט כן־ רונית מרגישה איך בדיוק הבנתי האמריקאית,

 עד זמן, הרבה במשך שלו הצמודה החברה שהיתה היפהפיה,
ג׳ניפר. ועם מכונית עם מאמריקה חזר פיתאום שהוא

 לניו־יורק. הזו היפה הבחורה לה פרחה ולשכוח להתאושש כדי
 קיומה• את ומזכירה ד״שים, פעם מדי לי שולחת היא משם

 נערת־ישראל, וגם מבוקשת דוגמנית בארץ שהיתה רונית,
 וגם הפרנסה בשביל גם בדוגמנות. מזלה את שם גם מנסה

!לבלות רק הזמן כל אפשר מזה, וחוץ הקאריירה. בשביל
 מסתבר הזמרים. במסורת ממשיכה רונית אמריקה, או ישראל

 מבלה נראתה ושם שימי, היה זה בארץ שלה. הסיגנון שזהו
מאוד. נשוי גם שהוא ישראלי, זמר עם מאוד צמוד

 רק אני שלום־בית. בעד אבי כי שמו את אכתוב לא אני
 התאוששה דווקא שהקטנה ■לשימי להראות כדי זאת, מספרת

רע. לא
בסט בן־ רונית
מוסיקאלית נחמה

ברונשטיין מלי
בדלת דופקים -פרחים

 עשתה ודווקא גיטארה על פורטת כשהיא
 שהיא נתבשרנו ופיתאום רע. לא זה את

 להיות רוצה ושהיא רצינית בחורה בעצם
עורכת־דין.

 מתמחה, כבר היא היום ועשתה. אמרה
ד / ._______- - - - - -

 בן צעיר רומן על סיפור לי יש הפעם
ב אופטימיות הרבה עם חודשים שלושה
אופק.

 היא ברונשטיין? מלי את זוכרים
 כשהיינו בת־הנעורים־הישראלית, היתד,
 היתה היא אחר־כך ונערות. נערים עדיין

קצת לשיר גיסתה חיל־התותחנים, בלהקת
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