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 שטיין, גילה הפסלת. של התערוכה בפתיחת
 של המי־ומה כל נכחו דן, במלון השבוע שנערכה
 האלה באירועים בישראל. התערוכות פתיחות

 הפתעות אין ולכן כולם, את מכירים כולם
 לא אחד אף שממילא המוצגים מלבד גדולות,

קהל. מרוב אותם לראות זוכה
 בקהל, לחשושים עברו דווקא הפעם אבל

 הזאת האלגנטית האשה זאת ״מי שאלו וכולם
 ואלמוני יפה זוג האלגנטי. האיש ליד בפינה

בתל־אביב?״
 בדיוק לברר והבטחתי כולם את הרגעתי

 של בתערוכה עשו הם ומה האלה, האנשים מיהם
שטיין. גילה

 של האבא הוא למראה והיפה המבוגר הגבר
 קשת תשלובת בעל יעקבוביץ, דוב גילה,

 ומאז שנים 10 לפני גילה של מאמא שהתאלמן
 האשה עם ודיסקרטי יפה רומן מנהל הוא

 יהודית, היא האשה לצידו. שעמדה האלגנטית
ילדיו. ואם מושביץ, מרק של גרושתו

 התחיל והסבתא הסבא בין האהבה סיפור
 גרים שניהם התגרשה. והיא התאלמן הוא כאשר

 מהם אחר לכל הרחוב, באותו בהרצליה־פיתוח
 על לשמור רוצה מהם אחד וכל משלו, יפה וילה

 החליטו כנראה, שהם, הסיבה זו שלו. הפרטיות
 יום־יום, להיפגש הי להתחתן, צריך לא שבגילם

 ללכת אצלה, ופעם אצלו פעם ארוחות לאכול
ולאהוב בהרצליה־פיתוח, העצים בין שלובי־זרוע

 שקטים אנשים שנוהגים כמו בשקט־בשקט,
ואלגנטיים.

מושביץ יהודית
בשקט בשקט,

 להרבה שקרה מה לו וקרה הביתה חזר הוא בהווה.
 הוא באל־על: הגדולה השביתה בזמן טייסים

לא זה שאולי לו והסתבר בבית רבות שעות בילה

 הלה הוא עיריית־אילת ראש היה כין כשגדי
במז התאהב הוא החשובים: האנשים בתיסמונת

אהר־כר ממושך. רומן איתה וניהל שלו, כירה

 מפריעות אינן שלה וההסתובבויות לה, מפריעות
 ולהרגיש עם לחיות כנראה, שנקרא, מה זה לו.

 שלו, הפנטהאוז ברירת צבי'לידסקי, הוא בלי.
 בבית יסמין עם הגרה אשתו, אריאלה והיא

הוריה.
 לאשתו מטלפן הוא בליבו, החשק כשעולה

 אין לה משותפת. ליציאה אותה ומזמין החוקית
 זו. מוכנה. תמיד היא ולכן בייבי־סיטר, של בעיות

ועד. לעולם לחיי־אושר החדשה הנוסחה כנראה,

מ פעם. אף מתגרשת הייתי לא אני גם ככה
 בשם קטנה בת להם נולדה נשואים, הם להם? רע

 אחד וכל חדשים שיבעה בת היא שהיום יסמין
בשקט. חייו את חי מהם

 יעשה ומי קודם. יקום מי של בעיה אין בבוקר
 בעיה להם אין בערב האשפה. את יזרוק ומי קפה

 דווקא והיא בטלוויזיה. לצפות רוצה הוא אם
אינן שלו הנחירות בלילה רדיו. לשמוע רוצה

לידסקי ואריאלה צבי
מושבע רווק

!חתונה הזהב גיל סיפור
בלשי

כץ גדי
צפונה היי,

 לעשות וכדי העירייה, לראשות הבחירות התחילו
שהמ את לשחק מאשתו גדי ביקש טוב, רושם

משות חיוכים ובעזרת האוהבת, האשה של חק
 הצגת את אילת תושבי לפני הציגו הם פים

המאושרת. המישפחה
 לא וגר־ הכל, יודעים וכולם קטנה, אילת אבל

 הפך הוא וחשוב עסוק מראש־עיריה מחדש. נבחר
עבודה וחסר לשעבר לראש־עיריה שבוע תוך

 משיני ואחד הארץ. במרכז עבודה מצא גדי
 הזוג ובן/בת גט, וביקש אומץ תפס בני־הזוג

 לא מתגרשים. הם מאז המציאה. על קפצ/ה השני
 אבל אלגנטית. בצורה כך כל ולא בשקט כך כל

 הוא היום כי לאיש, דבר שום חייב הוא אין היום
 על לשמור שצריך ראש־עיריה ולא אזרח, סתם

התדמית.
 נגמרים היו באמריקה, פרוטסטנטי היה אילו

 אצל אבל חשובה, למישרה להיבחר סיכוייו בזה
 ולכן להתגרש, מותר עוד בארץ־ישראל יהודים

 באחד שוב. להיות חלומו את שכח לא עדיין גדי
עיריית־אילת. ראש הימים,

 הדוגמניות אחת שושן, שאילנה זה את
עם מאוד בקרוב מתחתנת לנו. שיש ביותר היפות

 שכתוב* שכמו ליברנט, אורי את אילנה הכירה
 בעל מקסים. עשיר, יפה־תואר, הוא בספרים

 את עזבה אילנה ידוע. ושובר־לבבות פרטי מטוס
 כשליבו כאן נשאר ומריק אורי, לטובת מריק
שבור.

העולם. את הקיף אורי לבין אילנה בין הרומן
 וכבר פרחה. ביניהם והאהבה וחזור, הלוך טסו הם

 הקיץ ובאמת בקיץ. יתחתנו שהם כך על דובר
משום־מה. לא, החתונה אבל הגיע

 הזרה מנועי־מטוסים, רעש בלי בשקט־בשקט,
 מתחשק שנורא לו ואמרה עפרון, למריק אילנה

הסכים. מריק בקיץ. להתחתן לה

שושן
לראשון בחזרה

 בעיתונות קראתם בטח כבר עפרון, מריק
היומית.
 הלך לא ומריק אילנה של סיפור־אהבתם אבל

 אחדות, שנים לפני ביניהם ברומן התחיל זה חלק.
חתונה תהיה או־טו־טו שהינה חשבו וכשכולם

 לא בטח ליברנט. אורי הידוע, שובר״הלבבות
 מה שלו. דווקא יהיה הבא השבור שהלב חשב

 מזמן כבר צריך היה כמוהו מבוגר בחור לעשות,
 זה החיים לופט־גשעפטן. לא זה שהחיים לדעת
גדול. אחד שבר

מדי יותר
 סונסטה אביה מלח של במועדון־הלילה

 קרדנל. יוק הכושי הזמר ערב מדי מופיע
שמחלק מי בו התאהב קרדנל, אדון אותו כשנולד

 גוף טוב. מכל לו ונתן לאנשים הכישרונות את
 ומנה משגע חיוך ־ממות, תנוע! זהב, קול יפה,

גבריות. של כפולה
 הגזים באמת ישרונות שמה׳ להיות יכול

ביחד? ה,•!לה ם הדבר .. את צריך מי קצת.

קרדנל יוק
ונשים בעלים

 שיהיה רוצה הוא הבימה, על קרדנל יוק כשעולה
 ויתרכז לקולו יקשיב הקהל ושכל באולם שקט

 דייווים, סמי כמו נראה היה אילו אז בשירתו.
 שיש כמו גוף כשיש אבל לו. מצליח היה בטח זה

אינם כמעט והשירה שהקול נראה קרדנל, לארוז




