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וטומי. שולמית של הצעירה הבת
 ה׳ עירוני בתיכון זה את זה הכירו הצעירים

 ידיים אוחזים הם ומאז שנים, שלוש לפני
אחרי־ השישי ביום נעצרים ולפעמים ומטיילים,

 ההורים את לברך כדי כסית ליד הצהריים
 ורק ביחד, מבלים הם השבתות את גם לשלום.

 חוזר מהם אחד וכל נפרדים, הם ראשון ביום
מותק. להם, קורא צה״ל כי שלו, הצבאי לבסיס

 רחוב גורדון, ברחוב היתה שנים 10 לפי
רוס. בשם גלריה תל־אביב, של הגלריות
 אריאל בשם ונאה צעירה אשה אותה ניהלה

גם היא הגלריה את ניהלה שהיא זמן באותו רום.

 בשגרירות נספח־התרבות עם רומאן ניהלה
 בשיאו היה הרומאן מיאלי. מרקו האיטלקית,

 אותו מעבירים האיטלקים כי למרקו נודע כאשר
האפשרויות־הבלתי־מוגב־ לארץ מארץ־הקודש

 בהעולם שער להיות יכול שהיה הסיפור זה
 בהראלד ואפילו טיימס, בניו־יורק הזה,

 כדי שמות, בלי אותו אכתוב אני אבל טריביון.
 הגונות מישפחות וכמה כמה להרוס שלא

במדינת־ישראל. ומכובדות
 בן מאוד־מאוד, מפורסם בעורך־דין המדובר
 עם הנשוי מאוד, מפורסמת עורכי־דין למישפחת

רבות. שנים כבר נחמדה אשה
 בארץ אחד כל יודע האחרונות השנים במשך

 ומאהבות חברות של מאוד גדול מספר על לספר
 רגע בכל איתן מתעסק המפורסם שעורך־הדין

 נשים עם לו שהיו הקצרים הסיפורים בין פנוי.
 עם ממושכים רומאנים כמה גם היו פחות־ידועות

ידועות. מאוד נשים
 שחקנית עם ארוך רומאן לו היה שנה לפני

 היו המפורסם הזוג של הפגישות ונשואה. ידועה
 מפורסמים שניהם כי בחדרי־חדרים, מתקיימות

 הזאת. ההתחבאות לשניהם. נמאס וכשזה מאוד.
 כמובן) לחוד, אחד ללונדון(כל כרטיס קנו הם

הקרה. בבריטניה אינקוגניטו של לשבוע ונסעו
 שניים־שלושה עוד היו הזה הרומאן אחרי
 עם ארוך רומאן שוב ואחריהם קטנים, רומאנים
 שאיתה מאוד, ועשירה נאה מפורסמת, גברת

בארצות־הברית. באחרונה 'בילה
 או פחות ונגמרו, התחילו האלה הרומאנים כל
 הגברות וגם עורך־הדין גם כי בדיסקרטיות. יותר,

 הרומאנים עשרות שבין הסתבר עכשיו בזה. רצו
 עם אחד גם היה לעורר־הדין שהיו הקטנים
 עצמה .על שמרה שלא לא־ידועה, גברת
 עורך־הרין עשה הקטנה. הבת כשנולדה והרתה.

אבל הילדה. אב של זהותו את לטשטש כדי הכל
*3 8

 סוד שום על לשמור אי־אפשר בארץ־ישראל
זמן. לאורך

 הבת על שיודע מי שיש לי נודע באחרונה
 שהוא יידע שעורך־הדין דאג גם והוא הקטנה,

 לאיש מעורך־הדין עבר כסף מאוד הרבה יודע.
 על מדובר הסיפור. את יפיץ שלא כדי היודע.
דולר. למיליון קרוב של בסכום סחיטה

 בלי הוא הזה הסיפור למה מבינים אתם עכשיו
מקווה. אני שמות.

 כולם האלה הנחמדים שני של ההורים את
״המנ בכינויו (הידועגורביץ עמיקם מכירים.

 טובה, ואשתו שדי״) ״קול או התנ״ך״ של הל
לפיד. וטומי שולמית השני והזוג

 של בנם איתי, הוא שבתמונה הזה הגבוה
מירב, היא שלידו והקטנטונת ועמיקם, טובה

 בעל של הראשונה התמונה
 )55( טיילור ליו של 8 מס׳

)48(המילטון נ׳ורג׳ השחקן

גר^ם־קטן|אהבה־ בגלל הגל

ואלווין רום אריאל
בבעלה! התאהבה היא אמריקה: נוסח רומאנטיקה

נסעה. והיא איתו, לבוא לאריאל הציע הוא לות.
 באמריקה, איכשהו התקרר הלוהט הרומאן

נפרדו. והשניים
 היתה בארצות־הברית, לעבוד להמשיך כדי
 הטובה והדרך לגרין־קארד, לדאוג צריכה אריאל

 נישואין. היתה הכרטיס להשגת ביותר והקצרה י
רומאן. איזה שיהיה קודם צריך להתחתן כדי אבל

 שהיא לה סיפרה חברה בארצות״הברית. לא
 שהוא ילד־פרחים נחמד, אמריקאי יהודי מכירה

 אותה לשאת מוכן שיהיה מפילדלפיה, רב של בנו
ואתר־כך. הירוק, בכרטיס שתזכה כדי רק לאשה

בפעוז
 הוא צעיר, הוא נאה, הוא ידוע. זמר הוא

 להתאהב, אוהב הוא ילדים, לשני אבא הוא נשוי,
 במיצעדי השירים כמיספר כמעט רומאנים לו היו

 מאיה חדשה, אהבה לו יש עכשיו הפיזמונים.
 כמעסה העובדת יהפהפיה, צעירה בנימיני,

תל־אביב. בצפון והגרה בכפר־המכביה
 הוא הביתה, חוזרת כשהיא העבודה, אחרי

 ושם, אולגה. לקפה ביחד הולכים והם לה, מחכה
 קפה שותים יושבים. הם ארבע. מתוך אחת בפינה

 שר הוא בשקט, בשקט לפעמים. ידיים. ומחזיקים
 שהקהל כדי האוזן, לתוך ישר פרטי שיר איזה לה

ישמע. לא הרחב
 קורה זה תמיד לאשתו. הביתה חוזר הוא 7ב־

לו.

לנצח. ייפרדו הם פיקטיביים, בנישואין כמו
 ביניהם, שוחחו הם אלווין. את פגשה אריאל

 בקליפורניה קטנה לעיירה נסעו קצר זמן ואחרי
 למקומו, אחד כל חזר החתונה אחרי ונישאו.
לניו־יורק. והיא לקליפורניה הוא — כלומר
 אבל טלפוניים. קשרים נמשכו. הקשרים אבל

 עליו השפיעה וכה כה בין ושם. פה ביקורים גם
 יש מחשבים. ולמד הפרחים את עזב הוא לטובה.

שני. תואר עכשיו לו
 אריאל. של אמה נפטרה שנים שלוש לפני

 לבוא לה הציע אלווין להלוויה. ארצה הגיעה והיא
 כאן, היו הם הקשים. ברגעים איתה ולהיות איתה
 ושוב חזרוילארצות־הברית, אחר־כך מזה. זה ונהנו

 התהדקו הקשרים אבל למקומו, חזר אחד כל
מאוד. קרובות נעשות והפגישות מאוד,

 האחד אוהבים ביחד. לגמרי הם האחרון בזמן
 הגרין־ את שהמציא לאלוהים ומודים השני את

מעולם. נפגשים היו לא שבלעדיו קארד.




