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עצבים לו
 בענייני הזמן כל שלי הראש יערי. חוה על מדברת הארץ שכל בזמן

שיף. חיים
 שני ומצד האדמה. אותה בלעה באילו נעלמה. שין? שושנה אחד מצד

 ובין אדמת־ישראל. על רכושו כל את מוכר חיים כאילו שמועות נפוצו
 ואם תוכניות, בכמה להתראיין ישראל לקול רץ הוא לעיסקה עיסקה
 על דעתו את לעם ואומר לטלוויזיה מתראיין גם הוא זמן קצת לו נשאר

 ראיונותיו, לכל הקשבתי כספים. ועל עסקים ועל בישראל הכלכלה
 לו עשיתי מייד אחת. פעם אפילו שושנה את הזכיר לא שהוא לב ושמתי

 דיסקרטי: מאוד כאופן אותו ושאלתי רציני. אחד דרינג־ררינג
שושנה?״ איפה .תגיד,

 איפה.״ יודע לא אני וקצת בלונדון וקצת בפרנקפורט קצת .היא
 בארץ?״ לא כבר היא זמן .כמה

שחודשיים." לי ״נדמה
 כשיש דווקא לידך אינה שלך שהאשה העובדה את מסביר אתה .איך

 בך?״ ותתמוך לצידך תהיה היא שעכשיו טיבעי יותר לא בעיות? לך
 לא אני מד. המוח? את לי שתבלבל פה? אותה צריך אני מה .בשביל

בשבי עצבים לי אין כרגע שלה? העיצבוניס בלי בעצמי להסתדר יכול
לה״

לגמרי?״ .נפרדתם
 לבד.״ להיות רוצה פשוט אני נפרדנו. .לא

 ברמת־גן?״ הווילה את כולל זה מוכר? שאתה הרכוש כל עם ״ומה
 שאת הבית לא זה אבל למכירה, שהעמדתי ברמת־גן, אחד בית .יש
 שהוא משהו למכור יכול לא ואני לשושנה, שייכת הווילה עליו. חושבת

שלי." לא
* * ★

אברהם התיירות שר עם ביחד שיף, חיים את שוב פגשתי למחרת

שיף וחיים שושנה
פהד אותה צריך אני מה -בשביל

 לא שיף מתקדם. זה איך המכירות, עם מה שוב אותו ושאלתי שריר,
 ולא קונה לא חיים לי, .האמיני בשמו: אמר שר־התיירות כי לענות. הספיק

 מבפנים:״ אותו מכיר אני כלום. מוכר
 שר־התיירות?״ להיות רוצה שיף שחיים על־כך אומר אתה .מה

זה.״ את גס .שמעתי

ה ז

ע\<מחה

אנד ווו אנד רוק

שנים בכמה עליו גדולה

 בענייני שידיעות״ להודות מוכרחה אני
 מה כל ביותר. מוגבלות הן מוסיקת־רוק

 מוסיקת־רוק יש (א) זה לברר שהצלחתי
 שהכוכב משינה, בשם להקה יש (ב) בישראל,

 בנאי, יוסי של הבן בנאי, יובל הוא שלה
מאיר בשם בן־דוד יש בנאי שליובל תג)

 בשטח מבטיח מאוד משהו הוא וגם בנאי,
 יכולה לא פשוט אני מזה יותר כאן. עד הרוק.
 לי יש כי שלהם, המיקצועיים החיים על לדעת
רעש. שומעת כשאני באוזניים בעיות

 החיים על לדעת רוצים אתם אם — אבל
הכתובת. אני תמיד, כמו אז שלהם, הפרטיים

 לפני התאהבו ומאיר, יובל בני־הדודים, שני
 בשחקנית־הקא־ התאהב יובל חודשים. כמה
גדו שהיא זילבדשץ, אורלי המבטיחה מרי
 הפריע לא זה אבל טובות, שנים בכמה עליו לה

 התאהב זמן באותו מאוד. יפה רומאן לנהל להם
 של בתו היימן, סי בזמרת מאיר הבן־דוד
 היה להם וגם הידוע, המלחין היימן, נחציה

מאוד. יפה סיפור־אהבה
 שבין אומרות מהשטח האחרונות הידיעות

 והם שחור, חתול עבר בנאי ומאיר היימן סי
 יובל לבין זילברשץ אורלי בין שני, מצד נפרדו.

 כבר מדברים והם חתולים, שום עברו לא בנאי
חתונה. על ברצינות

 יהיו ואורלי יובל של שבחתונה מאמינה אני
 יגיע, הבן־דוד גם ובטח מוזמנים, מאוד הרבה

 חתונה ואולי יפגשו הם שם ואולי תגיע, סי וגם
בעיניהם. חן פיתאום תמצא

היימן סי
למאיר תחזור עוד אולי

וגם
הנאה

 הרבה חושבות מכירה שאני הדוגמניות רוב
 הילד את ללדת מחליטות שהן עד זמן מאוד

 כל אותן שלימדו מפני הכל זה שלהן. הראשון
 ואף ומשמין, הגוף משתנה הלידות שעם השנים

 המיקצוע את להפסיד רוצה לא אחת דוגמנית
 ובמשך מתחתנות הן ולכן תינוק, בגלל שלה
ללדת. להן כדאי אם חושבות הן שנים שש

והיפהפיה, הגבוהה הדוגמנית אם, לסיגל
 תש־ שמא פחד לה היה לא וגם ספקות, היו לא

 עם תתחתן שהיא אחרי שמייד ידעה סיגל מין.
 היא פרטי, בלש קאופמן, אהרלה חברה,
 אחרי קצר זמן ואומנם, תינוק. ללדת רוצה

חו תישעה עוד ואחרי סיגל, השמינה החתונה
 פרז. הבת את שנה לפני ילדה היא דשים

 קרן, את סיגל היניקה רצופים חודשים שישה
 בעלת והיא למסלול, חזרה היא זה אחרי ורק

 היא קודם. לה שהיה והיפה הארוך הגוף אותו
 והופיעה בדיסלדורף, לשבוע־האופנה נסעה

 כל אחרי תיכף אבל כאן, תצוגות מאוד בהרבה
 ולחבק קרן את לראות הביתה רצה היא תצוגה
חזק. אותה
 תירגע שעכשיו חשבו וחבריה מכריה כל
 לעבודה. כולה ותתמסר הילדים, מעניין סיגל
 שחשבה מה היה לא כולם שחשבו מה אבל

 שלה, הקטנה מהבת נהנתה כל־כך היא סיגל.
 החליטה אח. לה לעשות חשק לה בא שתיכף

 להריונה, הרביעי בחודש היא כרגע ועשתה.
 לבעל זמנה כל את ומקדישה לעבוד הפסיקה
שיוולד. החדש ליצור ולצפיה ולילדה
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אם סיגל
להשמין! בלי ללדת

חתונה אנד אהבה


