
 רוב כי סיפר אדיב הקרואים. בין בעצבנות התרוצץאדיב אודי
ומקי־ גן־שמואל, ממחסני הובא לחתונה הכיבוד

העוגה. את אפו הכלה בני־מישפחת נחשולים. הכלה, של לשעבר בוצה

 בת יפהפיה שיטרית, ענת את
 בתצוגות״אופנה לפגוש אפשר ,21

 רוצה היא רבים. נוצצים ואירועים
 פעם ומדי מפורסמת, דוגמנית להיות

בתצוגות. משתתפת היא
 רציתי בצבא כששירתי ״כבר

 ״מייד מספרת, היא דוגמנות,״ ללמוד
 את ללמוד הלכתי הצבא אחרי

 דונסהי.״ האריו אצל המיקצוע
 לה גרמה בעבר כי נזכרת ענת

 חושפני בבגד המסלול על ההליכה
 לי מזיז לא ״היום ברגליים. ורעד בושה

 היא שלי,״ חשופים חלקים שיראו
מצהירה.
 בתל־אביב. מתגוררת אינה ענת

 מוקף קטן, בבית מתגוררת היא
 לה איכפת לא בבנימינה. צימחיה
 לתל־אביב, ערב מדי כמעט לנסוע
 לה שיציע מישהו שתמצא העיקר
הדוגמנות. בתחום רצינית הצעה

מסמר
המסיבה

 דוגמניות־ ,מפורסמים מאנשים חוץ
במ לפגוש אפשר ועיתונאים, צמרת
 — במינו מיוחד זן עוד הנוצצות סיבות

 להיות החולמות יפהפיות, צעירות
 עוז־ דוגמניות, להיות רוצות הן מישהו.

האנ שחקניות. לפעמים רות־הפקה,
 הבימאים המפיקים, — הקובעים שים

 להתחכך מאוד נהנים — והעיתונאים
 להן מבטיחים הם אין אם גם בחברתן,

דבר.

ת ת תגלי לילי
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 ארץ־ישראל של זשירים הטל בטעם חטיפים עם חופה
ויפהפיות חבית־בירה ת־חזיר,1אןמצ עם מסיבה •6• היפה

החשיד בפרדס התוגה
 הכריזה שנה לפני קצר. לביקור

הסוף!״ עד לו ״אחכה הזה: בהעולם
הסוף. היה זה בחתונה, עכשיו,

 מאוד מעט חיבוקים. היו לא
 מיכנסיים לבנים, בבגדים אדיב חיוכים,

 צווארון. נטולת וחולצה מיושנים
 המישקפיים, אפו על סנדלים. לרגליו

 של פניו משכיל. מראה לו המשווים
 בלחש. דיבר הוא חיוורות, היו אדיב

 היה זה שאילו לנחש בהחלט אפשר
הערב. כל על מוותר היה הוא בו, תלוי

 גן־שמואל שבקיבוץ סיפר מישהו
 את ושלחו מהפירסומת, שבעו כבר

 כפר־ של הפרדסים בין להתחתן אדיב
אז״ר.

 היא גם לבושה היתה לשם לאה
 עובדת היא חמורות־סבר. פניה בלבן.

 בדירה אדיב עם וגרה באוניברסיטה
לשעבר המפורסם האסיר בלוד. קטנה

המחשבים. תורת את ללמוד הולך
 שירינן קטן טייפ מנגן הדשא על

 השולחנוק ליד ארץ־ישראל״היפה. של
 שאד מהטיפוסים קיבוצניקים, המוני
 בחוץ שרון. שרהל׳ה עם לשיר חבים
לבנה מישהו החנה
שבפ מכשיר־הקשר בעוד אותה, ונעל
 עור בעל האיש לטרטר. ממשיך נים

הת מעורר שייח׳ של ושפם שחום
 גם משנה, זה מה שב״כי חוקר פעלות.

 החטיפים עם אותה לאכול הולך הוא
הפושר. והקפה הלחים

 ורד דן באחזהשולחנותיושבים
 בגיס־ אסירים הם גם ליבנה, ולמי
 בצורה לאדיב רומים שניהם לאות.

 בצורה לבושים חיוורים, מפתיעה:
 מפטיר אדיב הולכים, כשהם מיושנת.
 אומרים הם בסדר?" ״היה לכיוונם:

הביתה. והולכים שכן,
11X1■* ,בני, כמו ממש נראה, החתן, של אביו מגן־שמואל

הקלאסי הקיבוצניק מראה את טיפוסי. כקיבוצניק ■1 11\ 111\
חולצתו. בכיס תקוע שהיה כדורי, ועט סנדלים זוג השלימו האב של

מן טריים פירות ועליהן לבנות במפות אי־אפשר אדיב אודי של לחתונה
 פונים בכפר־אז״ר בקלות. להגיע היה

 בדרך־ כקילומטר נוסעים שמאלה,
 נטושים, ושדות מיזבלה החוצה עפר,

 העצים בין חשוך. לפרדס ומגיעים
 גדר מוקף ומואר, קטן בית מסתתר

המש ציבעוניות נורות היו לא חיה.
 מוסיקה היתה לא העצים, בין תלשלות
 ליד שחנו מכוניות, מכמה חוץ קולנית.

 שכאן לכך סימן כל היה לא הבית,
מישהו. מתחתן

מכוסים שולחנות החצר בתוך

 אפרסקים ענבים, תפוחים, הקיבוץ, מן
 על הטל. מן שנרטבו זולים וחטיפים

 לקפה, ענק מיחם ניצב בצד שולחן
 מחדר־ שהובא בעליל נראה אשר

 העוגות הקיבוצים. באחד השומרים
באבקת־סוכר. זרויות פשוטות,
 היה אפשר לחצר הכניסה לפני
 של הרומנטי הסיפור על לחשוב
 לאה הלכה שנים במשך השבוע.

 ושם בשבועיים, פעם לכלא, לשם
אהובה את יוציא שהסוהר חיכתה

בן־יקיו רימון
המצליח בן־יקיר של מימינו ועשיר.

 ו הגג. על במירפסת נאספו כולם־כולם
 7אי רימון־בן־יקיר, שערך למסיבה באו

 ג: שם היו גלי־צה״ל. בתחנת מילואים
 1 עיתונאים ואשתו, ישראלי אלי גזית,

טלוויזיה. ואנשי היומיים העיתונים
 חביו הוצבה המירפסת של הימני בצד

 בן בחשמל. המקורר מיתקן־מזיגה עם בירה
 עני* אסכלה עמדה הגג של השמאלי

 באיטי! ניצלו עליהם בגחלים, מלאה
 נין הסטייקים טיגון על אומצות־חזיר.

 עלי שחורה חולצה שלבש ישראלי, השררו
״ניו־יורק״. זרחניות: באותיות נכתב

 מחלקו ראש עמד הבירה חבית ליד
 עוזו עוזרד. יוסי צה״ל גלי של החדשות

 התקופ ובמשך צה״ל, עובד אזרח הוא
א רכש בתפקידו משרת הוא שבה הארוכה

ישראלי אלי
משותפת אהבה יש ובו״ילזיר לישראלי


