
אבו־חצירא אהרון
בנזישפט היכרות

 אסרחצירא, אהרון הח״כ הוא הלא עניין,
 היתד, לא נקלע, שאליהן הצרות שאילמלא

חתונה.

ה ב ה ר א ק □
ל מפורסם, מאוד איש יש צ ר ר, ה פי  ש
 העוסק מודח, מפכ״ל־מישטרה (מיל׳), אלוף
 של מזלו לרוע ויצוא. יבוא בעיסקי היום

 עם ונשאר התאלמן הוא ,53ה־ בן שפיר
 ב- העובד בן נשואה, בת ילדים: שלושה

 מאז סטודנטית. נוספת, ובת מישרד-פירסום
טו אנשים מיני כל מנסים לבדו, שנותר

את אלמנת־המדינה, את לו לשדך בים

שפיר הרצל
יבוא עסקי

 נשים — בוגדת־המדינה את מדינה גרושת־ה
בעליהן. מעשי בזכות המוכרות
 מגן הוא כל קודם בעיה. הוא שפיר
 מוגזמת לעיתים אולי — נוראית בקנאות

להו אי-אפשר דבר שום פרטיותו. על —
 זאת אין מכחיש, לא הוא ואם ממנו, ציא

 אני למשל, אם, מאשר. שהוא אומרת
 יוצא הוא אם אותו ושואלת אליו מטלפנת

 הוא במדינה, הכי־מפורסמת האלמנה עם
 אחר, במיקרה לענות. מסרב שהוא יאמר

 לא אך כהודאה. שתיקה כי לומר, יכולתי
הזה. המיוחד במיקרה
 הסתפקתי ולא ושם, פד. בדקתי — ובכן

לעד חייבת ואני אפשרית. טלפון בטריקת
 רומן לו אין לבד. הוא הרצל אתכם. כן

 עם לא אלמנת־המדינה. עם לא חשאי,
 לא באמת אני בטיח. ולא גרושת־המדינה

 הוא ומה ערב־ערב עושה הוא מה יודעת
 אני אבל ויצוא, יבוא מעיסקי חוץ עושה

מו אישיות לשום קשור לא שהוא יודעת
 בשקט אותו יעזבו כולם אולי אז כרת.

שלוז בעסקים להצליח לו ויניחו

אבו־חציוא

ישרי
הצעיר המשודר

 של בארץ דרכם שקשה סוד זה אין
 זב־חוטם כל מתחילים. ומשוררים סופרים
 שתיים־ משרבט משורר, שהוא מחליט
ו שלום על מילחמה על שורות שלוש
 לו יש אם ספר. להוציא ורוצה אהבה

 קשרים לו יש אם בעיקר אך כישרון,
 להעיף מוכן מוכרת בהוצאה מישהו ומזל,
 מבקשים בדרד־כלל שלו. בשירבוטים מבט

מע שישאיר והמיואש הצעיר מהמשורר
ה את זורקים הם אחרת מבויילת. טפה

לפח. חומר
 למשוררים. יש קשים חיים
 ל- פונים הבעיה? על מתגברים איד

ספ למבקר מוכר, למשורר פונים מומחה.
 הוא בת-סמכא. ספרותית לדמות או רותי
 שלו סובה מילה להמליץ. ומתבקש קורא
 את מעקם כשהוא לעיתים, עוזרת. תמיד
 היה מד. ויאמר עצה שייתן מבקשים אפו,
 לתקן יהיה שאפשר כדי רע, כל־כך שם

הבאים. בשירבוטים
רגי נפש יבעל צעיר, משורר כזה יאחד

 כמה כתב האל, שברא מה לכל ואהבה שה
שיו מישהו וחיפש דא ועל הא על שירים

 חיפש- רעה. או טובה מילה לו לומר כל
 שהוא למישהו הגיע ידידים ובעזרת חיפש,

 אובייקטיבית קורקטית, בביקורת אלף־אלף
 הוא גם בימינו. הרבה די וזה ורצינית,

 למרות — עדינה עדינה נפש בעל בחור
כותב. שהוא במד. ניכר לא שזה

 שמעו עזרה. וביקש אליו המשורר פנה
 הוא בדהשיח של שקולו בטלפון השניים

 שבמקום כך כדי עד והתרככו. כחמאה רד
 יושבים שבו בבית־קפד. — כמקובל לקבוע

 הזמין — וביקורת ספרות פירחי־שירה׳
ה אליו הצעיר המשורר את הזה האיש
 חשב לפחות כך משהו. באמת וזד. ביתה.

 כבר שהוא בטוח שהיד. הצעיר, המשורר
כמובן. לפירסום — הנכונה בדרד

 איש של הצנועה לדירתו בא המשורר
 שיחת- ידיים, לחיצות והביקורת: הספרות
בשי מתעניין לא המבקר וחנה, היכרות.

 שירבו- את מראה זה במשורר. אלא רים
 חן מוצא הוא אם אותו שואל וזה טיו

 אם המומחה אותו שאל אחר־כך בעיניו.
ה- גברית. אהבה של בחוויה התנסה הוא

בשדכן
ש אלה הם ביותר המעניינים הרומנים

הע לא מהצדדים כשאיש במיקרה, התחילו
להתרחש. עומד שמשהו דעתו על לה

 אהרון במישפט התחיל למשל, כזה, אחד
 במישפט יוצג השר-לשעבר אבו־חצירא.

 מהבכירים עורכי־דין, של סוללה על-ידי
 מיכה של הדין עורכי ממישרדי בארץ,

 תוסיזדכהן ושלמה בתל-אביב כספי ורם
 אז עבדה כספי של במישרדו בירושלים.
 וירט, ודרה והחמודה הצעירה הפרקליטה

ההגנה. את שייצגה
 ,כנימץ תת-ניצב של מחלקתו אנשי

 במטה־הארצי, הונאה מחלקת ראש זיגל,
 מטעם העידו הם בסישפם. פעיל חלק לקחו

בצל היה המחלקה מאנשי אחד התביעה.
וסהיר־שיער. ממושקף חוקר ליבנה, אל

לאו שעד להישבע, מוכנים מכריה כל
 משיכה שום לוורדד. היו לא מישפט תו
 אותם ראתה היא לאנשי־מישטרה. קשר או
 כשישבה האולם, של השני בצד הזמן כל

שלה. המישרד הגן שעליהם הלקוחות ליד
 לדיון, דיון בין משהו. קרה זאת, ובכל

 התיידדו במישפט, שהיו הרבות בהפסקות
 קשוח שאינו והחוקר, הצעירה הפרקליטה

 — שבקרוב-בקרוב ושמעתי התאהבו כלל,
 שלושה מכסימום חודשיים, חודש, של עניין

להינשא. עומדים הם —
 במישרד לעבוד עברה 25ה־ בת ורדה

 במישרד-הפרק- עובדת היא היום אחר.
ה תפקידה ובתוקף מלצר, חנן של ליטים

ה חאירגון ענייני בכל מטפלת היא חדש
 האיר- זהו כן, השוטר. מעמד לקידום ארצי

ל לא שהחליטו השוטרים, נשות של גון
 תבי- ימולאו שלא עד לשר-הפנים הניח

במ עדיין נמצא 29,-ד בן בצלאל עותיהן.
במישטרה. עבודתו קום

לח להזמץ החליטו שהשניים אומרים,
ה לכל האמיתי השושבין את גם תונתם

 ולא מאוד רגיש אדם הוא אומנם משורר
 במיק- אבל גברית, נשיקה הסף על פוסל

זה... רה
 גבר אלה היו אילו לדלג. כדאי ההמשך על

 במיש- להתלונן היה יכול אחד צד ואשה,
 המשורר אסף הזה במיקרה אונם. על טרה

 מקצה או מהריצפה ניירותיו, את הצעיר
 בגדיו את כיפתר שערו, את סידר השולחן,

בעיניו. כשדמעות התוצה ויצא
ה יכתוב זה על גם אם שבטוח: מה

אמי וגם כנד. יצירה תהיה זו שיר, משורר
ל לתת יצטרך לא כבר הוא זה את נה.

הפירסום. לפני שיקרא ספרותי מבקר

 לי אימרי אוטו. על הוא הבא הסיפור
 הגבר מיהו ואדע מכונית, לך קנה מי

יוצאת. את שאיתו הנשוי
ש חיפאית חתיכה מסתובבת בתל־אביב

ת :בישראל שמה השפלה. לבירת עברה נ ע

מנופף
ת הבננו

 בדרך קיבלתי לא הבאה הידיעה את
 במישהו עוסקת שהיא למרות על־טיבעית,

 מכופף־ על־טיבעיים. כוחות לו שיש
 די כבר הנמצא גלד, אורי המזלגות

 נוסף. לילד אב הוא בחו״ל. זמן הרבה
 דניאל. בשם בן ולשניים לחנה, נשוי
 גלר, נטאלי. בשם לבת טרי אב הוא עתה

ל באחרונה עבר בניו־יורק. שהתגורר
קונטיקט.

 ותינוקות, ניו־יורק את הזכרנו כבר אם
 אסתר הזמרת את להזכיר שלא אי־אפשר
 בתוך ללדת העומדת ,42ה־ בת עופרים
 לחברה, מזמן לא נישאה אסתר חודשיים.

 שנה. 20ב־ ממנה הצעיר ניו־יורקי, אמרגן
 בן יהיה הנולד הרך אם לדעת רצו הם
 ביררו אלא לגלר, פנו לא הם בת. או

 ממין יהיה שהתינוק שקבע רופא, אצל
זכר.

 להודיע שמחה אני לידות, כבר ואם
 הפועל ישל הכדורסל לשתקן בת שנולדה

 שחום* השחקן מרסר. לבון תל-אביב
ץ ואשתו העור ר  לבת לקרוא החליטו ש

 היא נם אם יגידו ימים דיאן. הקטנה
כדורסלנית. תהיה

האחים גיווש׳
 הבא. לפירוד יחדיו חברו ואילת חיפה
 ראש של אחותו כץ, (״אסתי״) אסתר
 מבעלה נפרדה יכץ, גדי אילת, עיריית

 את עזבה היא כך בעיקבות גרנות רפי
 של אחיו הוא רפי חיפה. מגוריהם עיר

 שומעים אין שכמעט גרנות, דני הזמר
כיום. אותו
 לפירוד. הסיבות את לברד הצלחתי לא

 שהפרידה מידע, פירורי ללקט רק הצלחתי
 בני אצל התבשלה אלא במפתיע, באה לא

 עתה — מקום מכל זמן. הרבה די הזוג
סופי. זה

*.*י

קי היא שבה תחרות-יופי לזכותה כרם.
בקי ודוגמנות. צילום עבודות תואר, בלה
 מוכשרת. גם צעירה גם יפה, גם — צור
 באוטוביאנקי גוש־דן בכבישי נוסעת היא

 רכשו שהוריה ומספרת ,1983 מודל חדשה
המכונית. את עבורה

 יש אך אמת. דוברת היא אולי אולי,
 את לה שקנה שהאיש בעקשנות הטוענים

 את להגיד אסור רגע, רגע, הוא... הרכב
 למישפחה. ואב נשוי חיפאי הוא שמו.
 שחור- גבוה, ,30 כבן רגיל, לא חתיך הוא

 בייבוא. ועוסק גדול-גדול אוטו בעל שיער,
 תדע מיד אשתו אז כי אומר, לא יותר
בעלה. שזה

 בתל-אביב. נמצא הוא עבודה לצורכי
 בימי גר הוא ובה בעיר, דידה שכר הוא

היפה. כרם ענת — לצידו השבוע.
 כל- גדלה השניים בין שהאהבה מסתבר

 נסע הוא ללונדון נסעה היא שכאשר כך,
 לישראל איתה חזר ואחר־כך בעיקבותיה

אירופה. חצי דרך
 ב- חיים עושה טוב. מרגיש הוא כרגע

נמ זה בבית. הוא שבוע ובסוף תל־אביב,
טובים. חודשים כמה כבר שך

לע שיכולים מכיוון אחר-כךז יהיה מה
 תגיע כלשהי שרכילות עד יובלות בור

 ולעשות להמשיך יוכל הזה היבואן לחיפה,
זמן. הרבה־הרבה משוגעים חיים

ר נחר חו ש
ר ב ע

ם? ה ביני
לישר בא נמרי שאול המצליח הצייר

 לארצות־הב- חזר ומייד חטוף לביקור אל
 גם האחרונות. בשנתיים שוהה הוא שם ריח,
עושה נמרי, יוני הזמר אחיו כמו הוא,

נמרי שאול
ברור לא

׳תערו כמד. שם עשה הוא לים. מעבר חיל
 צייר ואפילו ומפסל מצייר גדולות. כות
 אחרי לנון, ג׳׳ון של המפורסם הפוסטר את

שנרצח.
 בערך שחודש הוא, הסיפור בכל שמהר מה
 אשתו, באה לישראל, בא ששאול לפני

 אגדה, המשותפת, בתם עם ביחד אורות,
הא לא שהשניים משום הוא אגב ששמה

 ד האשד, ילדים. להם שיהיו כלל מינו
 אורית. של בבית-הוריה התגוררו הילדה
 בתל-אביב במלון לבדו גר בא, שאול
כאן. עדיין אשתו ונסע. הציץ


