
 מדידה ,
בלום־

גילס1א ן
היש אחד. בדבר להודות חייבת אגי

 ללא חומר לי מספקים לים מעבר ראלים
 מילה לומר יכולה לפחות אני הפסקה.

היורדים. על טובה
 הרחוקה, מלונדאנג׳לס טלפון קיבלתי

 ישראלים. אלף 400 מתקבצים שם מקום
 קרובה פרידה על לי סיפרה בת־שיחתי

 לילי הישראלית הדוגמנית הזאת. בעיר
דויד המשורר של אשתו־לשעבר אבידן,

אביזץ לילי
תקשה בדרך

 בעסקים חיל עשתה שאחר־כך אבירן,
 להיפרד עומדת עירום, גם ובדוגמנות,

 מרטין. לשם העונה האמריקאי מבעלה
מרחו הקטנה הציפור הגיעה לאן תיראו

 בך ובעיקבות במשורר שהתאהבה בות,
התפרסמה.

 לשלוש מוגבלת היתה שהשיחה מכיוון
 ואם ומדוע, למה לברר הספקתי לא דקות
ש בטוחה אני אבל לארץ. חוזרת לילי

כך. על לי לדווח ידאגו הטובות חברותיי
 מיס- באותה נישאר אז אביה, כבר ואם
 הוא הזמן. כל אותי מפתיע המשורר גרת.

 לביא, נילי היפה מחברתו כידוע נפרד
 הם לפעמים כי אם ביחד, לא כבר והם

 שאני אירוע בכל אבל זה. לצד זה נראים
 בתל־אביב, הרבה כאלה ויש אותו, רואה
 לערב צעירות בלוויית להופיע מקפיד הוא

 צעי- הקטינות. גבול על ממש וכולן אחד.
בקרי עומדות לא שכנראה רוודצעירות,

מצ ואינן המשורר, של הגבוהים טריונים
שלו. הקבועה להיות ליחות

0 1 1 1 1 1 1 1 ]  1 1 1 1 1

■פלגה
עלינה

 ליברלים לא כל-כך הם הליברלית, מהמיפלגה האלה, הליברלים
הבא. מהסיפור מתברר כך — מפרגנים לא זכל-כך

 שהתחוללה שערוד״ה על סיפרתי חודשים כשלושה לפני
 פעיל ):2344 הזה (העולם בתל־אביב הליברלית המיפלגה בבניין
 הוא ומה הדלת. על לדפוק בלי שלו לא לחדר נבנם קשיש

 מתנשקים, סתם ולא !מתנשקים גברים שני :שמיים שוסו ו ראה
 לא הוא אדובה־ארוכה. אמיתית, צרפתית נשיקה בשפתיים, אלא
 שמעתי כך אחר בתימהון. להביט המשיך אלא הדלת את סגר

בהיסטריה. במיסדרון צעק עוד שהוא
 הוא בה המעורבים אחד בבניין. היום לשיחת היתר. הפרשה

 מראשי הוא במיפלגה. מבטיח מעמד בעלת מקומית, דמות
 לעצמו עשה שכבר חופשי, מיקצוע בעל תל-אביב, סניף צעייר

הנשיקה. מלבד אחרות, פעולות בזכות מוניטין
 היו והשניים מיגהלי, בתפקיד במקום עבד השני החבר

בקישרי־עמדה. קשורים
 החופשי המיקצוע ובעל לכולם, נודע זה כך על שדיברו מרוב

 מבניין דגליו את הדיר הוא החרפה. את לשאת היה יכול לא
 הקאריירה את תהרוס הזאת שהנשיקה שדיברו והיו המיפלגה,
אחרת. למיפלגה יעבור אם גם שלו, הפוליטית
דלת. מאחורי התנשקו בוגרים גברים שני לחשוב: יאפשר

 ליברלים. כל־כך לא מסתבר, הליברלים, אבל דבר. שום ו קרה מה
קרתנים. מאוד־מאוד הם זאת, לעומת
 השני שהשותף שהחליט מי החליט המסעירה הנשיקה מאז

 הוא אתמול בבניין. להסתובב להמשיך יכול לא ל״עבירה״
 מחר שלו, הקאריירה את והרס הפעלתן הצעיר את נישק
 אולי, או ארליך, שימחה את או מודעי, יצחק את ינשק עוד הוא

 הפעם אולי רבנית. למישפחה בן גיסים, משה את ליצלן׳ רחמנא
 ז הבאה בפעם יקרה מה אך השני, הצד בהסכמת זאת עשה הוא
 ולהסיר לפטר מייד לפטר, בכוח! זאת לעשות עלול עוד הוא
הליברלית. המסקנה היתד. — החרפה את

 ממישרדו. ונזרק סוטר הצעיר אך בך, על החליט מי ברור לא
אחר. זכר בשיפתי נגעו ששפתיו מפני לסיבה: לב שימו

כאילו לבניין החופשי המיקצוע בעל חזר הפיטורין אחדי

אהבה
במיטבה

טי כתבתי רק שר שמו  (העולם פליי
 כל קודם התרגזו. וכולם לבד, )2363 הזה
 נכון. לא באור הוצג הוא לדעתו הוא.

הבין. והוא עמדתי את לו הסברתי
 בחורות מיני כל אלי טילפנו אחר־כך

היוצאות אלה שהן לי להודיע וביקשו

ארליר שימחה
בשפתיים לא רק

 כל-כך במיסדרונות מסתובב שהוא לי סיפרו דבר. קדה לא
 ליהודי ראש־הממשלה של הדוגמה להיות עשוי עוד שהוא זקוף,
 כולו. הסיפור את יכחיש בכלל שהוא היום ירחק לא הגא.

שהותקף. יטען אולי או
 בבחירות לאתר יוכל מי אך שכח, לא במיפלגה שאיש נכון
 את להשחיר כדי שפוטר, המזכיר את העשור, בסוף 12ה- לכנסת

1 ׳והמבטיח הדינמי הצעיר של פניו
 אין בשלום. מקומו על הבל עכשיו חזר הליברלית במיפלגה

 מונתה שפוטר זה במקום ? ולמה בבניין. יתנחלו שעליזים סכנה
 החל החופשי המיקצוע ובעל מבוגרת. אך נעימה, אשד. לתפקיד

בשקט. לישת יכול היושב־ראש בידיהן. רק גבירות מנשק
 יושב- את לשאול כדאי ועדת־הסברה. יש הליברלית למיפלגה

 הבוחרים לקהל הזאת הפרשה כל את יסביר איך הוועדה, ראש
המיפלגה. של הליברלים

בעקבות
היהלום

ב לשבת מאסה נצר זיווה הדוגמנית
 היפה הגוף בעלת הגבוהה, האשה בית.

 והיא אגד לנהג נשואה שהיתד. והחטוב,
 בעבודה החוצה. לצאת החליטה לילד אם

שמ נשוי, חברת־סריגים בעל הכירה היא
 בעיניו. היא גם וכמובן בעיניה. חן מאוד צא
 הגרושה לדוגמנית קנה שהוא כך כדי עד

 גדולה, סבעת־יהלום — מיוחדת מתנה
החב בעל איתה. משוויצה היא היום, שעד

ל להישאר התלבטויות אחרי החליט רה

חן שרי
אקזוטי יופי

סליישר מוטי
קבוע משהו

 לעצמי, חשבתי שנים. כמה כבר מוטי עם
 מוטי עם יוצאות בחורות שעשר יתכן איך
 להסתיר מצליח והוא שנים כמה כבר

 מכל האחרות תשע של קיומן על מידע
 איתהז יוצא שהוא אחת

 מוכנה והיא מישהי. עם עכשיו יוצא מוטי
 התג- זוהי בכך. מודים ושניהם להזדהות,

 הטוענת הן, שרי והאקזוטית היפה מנית
 שנאמר מכך נפגעת עצמה הרגישה שהיא

 אחותה שרי, בכלל. אחת אף אין שלסוטי
 לבד, זמן הרבה היתד. חן, נאווה של
 ביחד גרים לא הם מוטי. את שמצאה עד
ביחד. נראים אך

 מישהי יש למוטי סדר. יש זהו, אז
בו־זמנית. אחרות תשע ולא עכשיו

נצר זיוה
מאושרת

 חיפשה היא לבד. נותרה וזיווה אשתו צד
 לאיש־עס־ לזרועות נפלה ושוב וחיפשה,

 אמיד גבר זהו הפעם באופנה. הקשור קים
 נשוי. הוא שאף הארץ, במרכז וילה בעל
 אך יהלום הפעם קיבלה לא אמנם היא

מאושרת. מאוד היא זאת לעומת
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