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□,הפרקליט מסיבת עד

 זרם את בדלת להדוף מצליח לא ״אני
ש נכנעתי. לכן הבלתי-קרואים, האורחים

 בהתנצלות לי אמר דבר,״ אין ויהנו, ייכנסו
המסיבה. חתן משה, אביב הצעיר הפרקליט

 ,״27ה־ הולדתי יום את היום חוגג ״אני
 מכפי צעיר הנראה עורר־הדין עצמו הציג
 ולכבוד אביב, שמי באביב, נולדתי גילו.

על מסיבה לערוך החלטתי שנגמר האביב

 חברי, את בעיקר הזמנתי שאליה גדול,
 המסיבה הפליליים. הצעירים עורכי־הדין

 מערכת- כולל — לירות אלף 150 לי עלתה
ושמפניה.״ גבינות הגברה,

 את קידם ברמת־חן, למסיבה כשנכנסתי
 התבוננתי פרחים. של ניחוח ריח פני

 בכל הריח: מקור את וגיליתי מסביבי
זרו היו ובחצר-הווילה הענק בחדר פינה
 משכר, ריח שהפיצו פרחים, רבבות קים

זיעת־הרוקדים. בריחות שנמהל
 גזר, מסיבת עושה אחד כל יש? ״מה
 אז ברזיל, בנוסח מסיבה פונטש, מסיבת

 מסיבת זה בשבילי טוב שהכי החלטתי אני
 בני־ציון, מושב חבר הייתי אני פרחים.

 מה הפרחים. רבבות את הבאתי ומשם
לבחורות פרחים לחלק מאשר יותר יפה

4 6 -

בגאווה. אביב שאל-קבע היפות?״
 דוגמניות־ — כאן חסרו לא יפות אמת,

 אברה- וסימונה בלומנפלד כסימונה צמרת
 מרגלית, ענת לשעבר ומלכת־היופי מוב

מסורי. איתן הזמר של חברתו
 קטינות כולן כאן? לחפש לי יש ״מה

 הפטיר בשבילי,״ מדי צעירות הן ,17 בנות
על שהתרעם גז, ששי הצעיר, עורך־הדין

 ,17—18 בני צעירים באו שלמסיבה כך
 לרקוד כדי רמת־חן עד רגליהם שכיתתו
 ואנשי־עסקים, עורכי־דין בחברת במסיבה

העמידה. בגיל חלקם
מ מוקדם אביב את היום ״שיחררתי

 את להכין שיוכל כדי במישרד, עבודתו
 צבי הוותיק הפרקליט הצטחק המסיבה,״

במשרדו. עובד המסיבה שחתן לידסקי,
 לבקר נסע בגר, מני הזמר שלי, ״החבר

 לדירה שותפיי אז בקרית־אתא הוריו את
 אשאר שלא כדי למסיבה, אותי הביאו
 נאמנה- שאני תכתבי אבל בבית, לבדי

 דליה השחקנית התנצלה למני,״ נאמנה
 בסרט שהשתתפה בגר, של חברתו מלכה,

 יופיע בגר ״מני ונולי. קובי הטלוויזיה
ו- רווח זאב שמפיק חדש בסרט כשחקן

 הצעירה השחקנית היא י1ך! ¥11
ב־ ששיחקה גאסתן, מרי

השמים. מן שדר אבירן דוד של בסרטו

 על מספר הסרט מהחיים. סיפור ייקרא
 בסמינר, הלומדת מעיירת־פיתוח, נערה

ב פוגשת היא שאותו בזמר המתאהבת
מלכה. לי גילתה הופעה״,
 עוגת־יומולדת הובאה בלילה 2 בשעה

פרו־ את וחילק אותה חתך אביב גדולה,

מרגלית. ענת מקבלת משה, אביב1 המסיבה,

 כל במיטבה. הפרקליטים לחבריו סותיח
 בצורת מתנה לאביב הביא מחבריו אחד
 הביא מסורי איתן הזמר שלו. הפרטי האגו

 לידסקי צבי עורך־הדין משיריו, קסטה
צנו היו האחרים החדש, סיפרו את הביא

עצמם. את שהביאו בכך הסתפקו יותר, עים
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כפיר. רוני גבוהת־הקומה החיילת חברתו,

פרחים
רת

 מחזיקה החופן מלוא
 הצם דוגמנית בידיה

אברהמוב סימונה והחיננית הצעירה
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