
סיני ואריק טלי
הבטן! את רואים לא

 דירה מזה, חוץ ומה עלא־כיפאק. אריק, ״יופי
קניתם?" כבר

 לדירה?״ להגיע יכולים אנחנו איך ״איפה!
 בהילטוו?" התחתנתם הרי יש, ״מה
 ואת ,10ס? אולי שילמנו בהילטון אבל ״כן,

 בהופעות." מחזיר ועודני החזרתי היתר
 הגדולים?״ הילדים עם מה לי ספר ״אריק,

 בקיבוץ נמצא וחצי, 14ה־ בן גיא ״הגדול,
 שישי.״ אמו, עם נמצא ,8ה־ בן בן, ואילו גבת,

 ״להשתמע."
״אהה!״

 אלקולומ־ מישפחת על הסיפורים את זוכרים
 תיזכורת לכם הרי דבר, אין כל־כך! לא ברי?

קצרה.
 כ״סמי יותר נודע אלקולומברי סמי

 כוכבם עם יחד דרו האיש של כוכבו כורקאס".
 אשה לטוני, נשוי היה בעבר שלו. הבורקאס של
 מופיע החל קטן צל שאיזה עד ומוצלחת, יפה

 לגירושין, והביא וגבר, הלו הצל הוורוד. באופק
 כל־כו לא גירושין מיקרים, מאוד בהרבה וכמו

כאלה? יש שמחים.
 סופר־ היא גם השניה, לאשתו שנישא לאחר

 לא חדש, ורוד אופק לראות והתחיל סופר־יפה,
ילדיו. עם צרורות צרות החלו רחוק, כל־כך

 הצד על הסתדרו שהעניינים מסתבר עתה
 מזור ומצאה בתשובה, חזרה טוני טוב. היותר

 כדורי בבית״ספר לומדים הילדים לפצעיה.
את עצמו סמי ואילו ומבסוטים,  הרימו אשתו, ולי

 מאוד יקרה הרפתקה אחרי ארצה וחרו ידיים
באנגליה.

 של אימפריה שם גם להקים ניסה סמי
סופר־ רשתות באמצעות ולשווקם בורקאס,

אלקולומברי טוני
באנגליה יקרה הרפתקה

 האנגלים אך מוצלח, היה הרעיון מרקטים.
 ירד כסף והרבה פיש־אנד־צ׳יפם, מעדיפים
 עכשיו ארצה. לחזור לחצה גם ליאת לטימיון.
מי־מנוחות. על מתנהל והכל בארץ, הם סוף־סוף

 דוינג־דוינג,
 סיני אייס

!בבקשה

סאת
יריב שולמית

״מדבר."
המרחלת." זו אריק, ״שלום
״אה?״
 נכון?" לא או נכון זה אה? ״איזה

״אההה?"
 בהריון?״ שטלי נכון ״זה

 לא כמעט אחד אף יודעת? את איך ״אוף,
יודע!"

נכון?״ לא או ״נכון
 היא אך החמישי, בחודש כבר והיא ״נכון!
 איך יודעת את הבטן, את להסתיר מצליחה

להתנועע..." יודעות הרקדניות

 אהבה ממכתבי
משהו ,משהו

 עדיה חברתו, ושל חזי בנימין של מישפטם עתה מתנהל בבאר״שבע
 סמים. באחזקת והוחשדו אילתי במלון בחדרם שנעצרו מאירצ׳ק,

 קראתם כבר הקודמים גילגוליו ועל חדש, אינו ובנימין עדיה של הסיפור
כאן.

 לבין היפהפיה עדיה שבין הקשר על מתפלאים בית־המישפט באי כל
שרצה אמאלה יש שלה שברקע טיפוסית, ילדת־שמנת היא עדיה חזי.

חזי בנימין
- עדותו את שישנה לכך לגרום למה

 עבר בעל בפתודתיקווה, סטקיה בעל הוא הגרוש חזי מנהלה. עם אחריה
החוק. עם רבים ותיקולים סמים עישון של עשיר

 עדיה — הגדול הפיסי וההבדל השונים סיפורי״הרקע שמלבד מסתבר
 — ונמוך שחרחר שהוא חזי, לעומת מאוד, גבוהה בלונדית־אדמונית, היא

 כושר־ בעל הוא מסתבר, כר חזי, בנימין הכישרון. גם השניים בין מבדיל
 מיכתבי־ המישפט, לתום עד ששוחררה לעריה שולח והוא נייר, כתיבה
כישרון של ברישתו תפול שלא אשה לי ותראו מהכלא. לוהטים אהבה

מאירצ׳ק עדיה
נטישה! על כעס בגלל -

מכתבי־אהבה! בכתיבת גדול
 עכשיו ויותר. יותר איטי בקצב אך במקום־מעצרו, חזי את מבקרת עדיה

 אך מחזי. להינתק רוצה והיא לחודש, אחת בקושי אותו מבקרת היא
 חזי של הצפויה בעדותו להתחשב חייבת אף עדיה ואיטי, קשה התהליך

 שנמצאו לסמים האחריות כל את עצמו על חזי נטל כה עד במישפט.
נטישה? על כעס בגלל עדותו את שישנה לכך לגרום ומדוע במלון. בחדרם

 השתחררה מאז ללא־סייג, בה ותומכים לידה הזמן כל ניצבים הוריה
 כך על וחולמים חוזרים ואלה הוריה, בבית לגור עדיה חזרה בערבות
 באוניברסיטה ללמוד ותתחיל חזי, של מאחיזתו סוף־סוף תשתחרר שעריה

 מאז שכן לבנות, קשה כדוגמנית שלה הקריירה המשך על פסיכולוגיה.
להעסיקה. מוכנים מעטים רק הסמים, וסיפור האחרון, מעצרה

זוירושלים טוב ״ילד

ואכלו. רקדו אכלו, איש, 500 רקדו השני ביום
 ורקדו. אכלו ורקדו, אכלו — להיפך אולי או

 בברית־הנשואין שהכניסו העיקר חשוב. לא הסדר
 אחרת זילברמן, ועופרה איוניר מוטי את
 משתגעים. האיונירים היו

משנה, פחות לפני עופרה את הכיר מוטי

 קבוצת עם סיפור לו צץ פיתאום פרחה. והאהבה
עיירה באיזה יתד תקע ומוטי הולנדית, כדורגל

 ללא והתרוצצויות ללא־סוף נסיעות אחרי זהו,
 הכלה את לקלוט ומוכנה מצויירת הדירה גבול,

לרווחה. נושמים והאיונירים היפהפיה,
 אבל, לעצמה. לדאוג יכלה לא שעופרה לא

 החתונה למחרת רק הפריע. הצבאי השרות
 עסוקה ואמה נפטר, אביה מהצבא. השתחררה
לעסוק הספיקה בצבא שרותה לפני כמהנדסת.

איוניר ומוטי עוסרה
חדשה גברת המישפחה את תייצג עכשיו

 כאן, והיא פה הוא נשבר, הלב בהולנד. קטנה
בצבא. משרתת

 יישבר הילד אחרת כי חתונה, על הוחלט
 והתקציב, הדירה את סיפקה הקבוצה מגעגועים.
 התחילו אילנה ואשתו איוניר ואברהם

 חדשה דירה וסידרו הלכו הקו. על לעבוד
בהולנד. צעיר לזוג בכל־טוב ומצויירת

עצמה. את ופירנסה ואופנה, צילום בדוגמנות
 להתגורר השניים המשיכו עצמה לחתונה עד
 על שרופה מוטי של מישפחתו ההורים. בבית

 במישחקי־ לעודדו באה המישפחה וכל כדורגל,
האבא. רק נסע למישחקי־חוץ הקבוצה. של הבית

 בחוץ וגם בבית גם המישפחה את תייצג עכשיו
החדשה. איוניר גב׳
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