
מתפ מרצונו שפירא עמיקם כשהתפטר
 לעמד כדי תל־אביב, עיריית כדובר קידו

נשיקת־פרידה. צ׳יץ׳ לו נשק במישרד־החקלאות,
 צ׳יץ׳ של הנשיקה נשיקות. ויש נשיקות יש
 כשהאינפלציה וואת לירות, מליון 4.5 שווה היתה

מחיתוליה. יצאה רק

שפירא עמיקם
האשוזז תקבל כמה

 נשיקה אהרי שלו חברים להיות רצו כולם
 הנער שזכה מאז גרושתו. מכל ויותר זאת,

 והסיכוי לרגע, לו מניחה היא אין בבוכטה
קלוש. משהו לו שתותיר

 שנים כמה עוד לו לסדר חבריו מנסים עכשיו
 נשיקת״פרידה. עוד ואולי צ׳יץ', אצל טובות

תומכת? מי נחשו

כשו הכל ובמילחמה באהבה
 אשתר ואנכל, טמיר אלי בין המאבק

 עד העיתונים, מכותרות עתה ירד לא בנפרד,
לקיצה. הזאת הסבוכה המילחמה שתגיע

 ליכלוכים, בסיקור שלי הקצרה בהיסטוריה
 ופחות נקיות יותר מילחמות, מיני כל ראיתי
 פישרם. את מבינה שאינני דברים יש אך נקיות,

אתם. לי תעזרו אולי
לא אילנית את מכירים אני וגם אתם גם

 וגומות־החן, והעיניים, והשירים, מאתמול,
 שתהיה לכולם גרמו המתנפנף הבלונדי והשיער

 יש בשבילה. שמורה בלב חמה פינה לנו
 עם אותן לקשור יכולה שאינני סיטואציות

 שבאה עד יכולה, לא פשוט אילנית. של התדמית
כולם. פני על וטופחת האמת

 ונעשו אחרות, במישפחות פרידות היו כבר
 עצמם. בני״הזוג בין אך גרועים, יותר כבר דברים

לסיפור. לשרבב שלא ניסו החדשים הזוג בני את
 פעיל חלק נוטלת אילנית שלנו, במיקרה
 לספר יכולה אינני בית־הדין צו בגלל במילחמה.

 וצריך יש אך לספר, וצריך כדאי אשר כל את
היתר. על לספר

 אנבל של לעבודתה מתנכלת אילנית
 אילנית הודיעה לפחות, מיקרים, בשני כדוגמנית.

 כדוגמנית אנבל תופיע שאם למארגני־מופעים
מלהופיע. היא תימנע במופע,

 שנערכה בתצוגה היה הראשון המיקרה
במלוו שנערר במופע השני המיקרה במשכית,

 אנבל, של הופעתה בוטלה בשניהם דן־אכדיה.
 וויתרו בלחץ, לעמוד יכלו לא המארגנים כי

להשיג? אילנית רוצה מה לאילנית.

 חבילת כתפו על שנשא בניין, ופועל חדש, בניין
 אחד של בקצהו בלחיה פגע ברזלי־בניין,

 במחלקת־ פרופסור ירדן, של אבא הברזלים.
 לא בעין־כרם, הדסה בית־החולים של העיניים

איתה מיהר הוא ראשונה. לעזרה הילדה את לקח
טמיר אנאבל

א או אני או הי

ליגע מנוחה באה
 בתל״אביב, הילטון של לאשפים טובה עשו
 להם תזכירו אל בקיסריה. ודן בירושלים פלאזיה

 שבע- סידרת את הקרובים בחורש־חודשיים
 כל במשך הללו במלונות שנערכה הברכות
המדינה. של החתונות חתונת שאחרי השבוע
 להכין צריכים כשהם לעורם, להיכנס רוצה מי

 לא ערב, כל סועדים ממאה ליותר דשנה סעודה
 ולהמשיך פעמיים התפריט אותו על לחזור

 השעות עד לשולחנות תיקרובת ולשלוח
 בטיפ להסתפק ולבסוף — הלילה של הקטנות

 של תרומתם כולם, את כיסה שלא וקצר, צר
בלבד? האמריקאיים המחותנים

 4000כ־ השונים האשפים הגישו בסך־הכל
 ללא הסתיימה לא מהסעודות אחת ואף ארוחות,

עלות״השחר. לפני עד כמעט וריקודים שירים
 ערב מדי שהוחלפו הנשים, של התלבושות על
 הפלאשגידעון מה ספר. פעם אכתוב אולי בערב,

 נוסף וזאת תילבושות, 80 הכץ בלבד אוברזון
מחדל? שהובאו תילבושות על

 את לקשט דאגו לירושלים, שהיקצו לסעודה
 חיים המדינה, של 1 מס׳ באזרח השולחן
ורעייתו. המדינה, נשיא הרצוג,

עוד? מה
 האורחים על מיותרים קילוגרמים וקצת זהו.

והמארחים.
 בדיאטה הורידה — לי לוחשים הכלה, אגב,
 ממישקלה. סטונים אלא קילוגרמים, לא חריפה

 הורידה האם קילוגרמים. ששה — סטון כל
 בערב־החתונה והשתתפה סטון, שלושה לפחות
 חשבון עשו האשפים, של סעודות שש ובעוד

 לא חתיך החתן קטן: אגב ועוד בסוף. נותר כמה
נורמלי!
עוד? ומה

 חדר־ מטה־הפעולה. על לכם לספר שכחתי
 של הפרטי בחדר־הישיבות שכן המילחמה
בית יש בתל־אביב. בביתו שפירא אברהם

 מטר אולי קטן, חדר־הישיבות אצלי בית. ויש
 יצאו משם מאה. פי אברום ר׳ אצל מרובע.

 אירועי לכל ופקודות־ביצוע בהולים שליחים
המיבצע.

 עוד יש אבל סיפרתי, רבועים מטרים 100 על
במרתף קומות. ארבע על המשתרעים כמה,

ברוקר אליעזר יהושע
א חתיך נורמלי ל

שפירא־ברוקר מרים
סטוץ שלושה פחות

למהד מיקווה־טהרה לידו כמעט־גרעיני, מיקלט
אברכים. ששה איזה להכין שיכול רין,

 יש חדר״ישיבות. על נוסף בקומת־הקרקע,
 ואחד בשרי, אחד חלבי, אחד מטבחים: שלושה

 בלבד. לפסח נועד
עוד? ומה
 חדרי ואמבטיות, חדרי־שינה שישה מלבד זהו,
ואירוח. מגורים
 יושבי את המשרתת המעלית את שכחתי אה,
הבית.
ברגל. ארד אני דבר, אין

בונים! - סכנה
 ירדן נוסעת אלף, לספור שתגרמו לפני

 תואר על להתחרות לארצות״הברית לווינבון
 שתגמרו ולפני בעולם״. ביותר היפה ״הנערה
אם — התואר עם חוזרת היא אלפיים, לספור

 שתזכה הראשונה ירדן תהיה תיבחר, אם
 שצלקת למרות זו, חדשה בתחרות בתואר

 הצלקת השמאלית. לחיה את מקשטת קשתית
נבנה בירושלים ביתם ליד .9 בת כשהיתה נגרמה

*£*'-'*

 עבודת־ עשה וזה הטובים, החירורגים לאחד מייד
 צלקת נותרה המכוער ומהפצע נהדרת, שיפוץ
 ירדן. של ליופיה מוזרה בצורה המוסיפה קטנה,

 מסתכל היה לא הצלקת, שלולא טוען שאולי רפי
לעברה. בכלל

 הצלקת אין כדוגמנית־צילום לעבודתה
 או להעלימה, אפשר איפור קצת בעזרת מפריעה.
 אינה שבהם מזוויות־צילום לצלם שאפשר
נראית.

 שולחת ואני ינואר, בתחילת תתקיים התחרות
 הימורים כשיערכו לניו־יורק. דולארים כמה

 ירדן. על להמר רוצה אני כאלו) נערכים (ותמיד
אחרת? חושב מישהו


