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בשופט?
 בתל־אביב, המישפט בבית ביקרתי פעם
 פגשתי מאוחר יותר מדהים. אחד חתיך וראיתי
 מישהו שראיתי לה ואמרתי עורכת־דין, חברה.
ועל במקום, עובד הוא כאילו שם מסתובב משגע

הטל את פותחת אני אחרי־הצהריים יום בכל
 אני אז דימאניוק. מישפט קצת ורואה 'וויזיה

 חוקר ואיך טולסטוי, ניקולאי אמר מה שומעת
 לוין, דב השופט מגיב וכיצד שקד, מיכאל

אותי שמעניין מה עצמנו, לבין בינינו אבל

 עוד יש טובות מקהלות אבל מעט, יש מקהלות
 עניין לא זה ומספקת טובה עבודה ולמצוא פחות,
 הנאה שהבחור זה לכם לספר ששכחתי ומה פשוט.

 מצא לא גם שנים, חמש מזה גרוש שהוא ,37ה־ בן
לחייו. שמש קצת ותכניס אותו שתשמח אהבה

 ששימחה נפלאה, הצעה לו הציעו חודש אחרי
 התפקיד את נתנו חודשיים אחרי אבל ליבו. את

 בספריה, לשבת המשיך הוא אז נו, אחר. למישהו
 מקהלה הקמת על ולחלום לבד בירה לשתות

 שכר, מקבלים שזמריה כזאת ממש, מיקצועית
חלם. ליבו. את שתשבה גברת איזה ועל

 עיריית ראש היה מהחלום אותו שהעיר מי
 לכנס־מקהלות שני מיכאל את ששלח תל־אביב,

 בעולם קורה מה וישמע שיראה כדי באוסטריה,
אולי... ואולי הזה, בשטח

 וטס נהנה, שמע, ראה, נסע, שני מיכאל
 מים, ביקש שני בספטמבר. 21 ב־ היה זה הביתה.
 הסתכל הוא כוס־מים. לו הגישה יפהפיה ודיילת

לעצמי.״ רוצה אני זאת ״את לעצמו: וחשב בה
 אותו. מחפש שצ׳יץ ושמע ארצה חזר הוא
 את עצמו על וקיבל לפגישה, הלך הוא בבוקר

 חל־ הקאמרית המקהלה של והניהול ההקמה
 היפה, הדיילת את לבקר נסע הוא בערב אביב.
בגדרה. הוריה בבית שלו, יעל

 בשבוע חודשים. משלושה פחות עברו מאז
 ביפו. בחמאם בדבר הנוגעים כל נאספו שעבר
 שני מיכאל בביגדי־כלה, שלו יעל שם היתה

 חל־אביב הקמארית והמקהלה בביגדי־חתן,
 מדריגלים עולמית בהופעת־בכורה שביצעה
 גם כן, גדולים. חיוכים חייכו וכולם ,16ה־ מהמאה

גדולה. כשימחה והתקבל הגיע, ראש־העיר

זיו־אב ארי שופט
הנאה שתהיה לפחות

 ארי השופט את ראית ״בטח חברתי לי השיבה זה
זיו־אב.״
 מאשר דוגמן כמו יותר נראה זיו־אב השופט

 לכל אלא לי, רק לא ידועה זו ועובדה שופט, כמו
 הרין, עורכות לכל בבית־המישפט, השופטות

ולאסירות. לנאשמות ואפילו
 לעורך־דינה, אחת נאשמת פנתה השבוע

 שהיא יכולתו, כמיטב שיעשה ממנו וביקשה
 בו מאוהבת ממש אני זיו־אב. השופט אצל תישפט

 אז מישפט, כבר ואם — האסירה אמרה —
ממנו. הנאה לי שתהיה לפחות
 לעשות יצליח עורך־הדין אם עדיין ברור לא

 היא טוב למשהו ציפייה גם אבל מבוקשה, את
טוב. משהו שפטל יורם

ל!״1תעל לכל גבול ״יש
 יורם עורך־הדין עם קורה מה זה כרחילאית

כשרי. תירצה שלו, והחברה שפטל
 ושמעתי שניהם, עם דיברתי חודשיים לפני
 שאהבות יודעת מנסיוני, ואני, אהבה. בקולם

בחתונות. לפעמים נגמרות
 ליורם דרינג־דרינג ועשיתי אומץ תפסתי אז

שפטל.

 המרחלת." זאת ״שלום,
 שלומך?״ מה ״כן,
 גמור.״ בסדר ״אני
רצית?״ ״ומה

 עם להתחתן עומד אתה אם לרעת ״רציתי
בשרי." תירצה שלך, החברה
תעלול!" לכל גבול יש פיתאום! ״מה

אהבה
בקצב
הסיחו
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 למנצח־ טובה שנה היתה לא האחרונה השנה
 אומנם, שני. מיכאל והנאה הצעיר המקהלות

 הווקאלית, המוסיקה פסטיבל את ניהל הוא
 על ניצח וגם פסח, בחול־המועד ביפו שנערך

 שהיו מחיאות״כפיים וקיבל אליהו, האורטוריה
 אחרי תיכף אבל החיים. לכל אחר לאדם מספיקות
הצרות. התחילו הפסטיבל
 שני מיכאל היה האחרונות השנים בחמש

הפיל המקהלה של המוסיקלי והמנהל המנצח
 התחילו האחרון בזמן אבל חל־אביב, הרמונית

 למקהלות גם (כן, ועד־המקהלה. לבין בינו צרות
 הסכים לא הוועד, עם הסתכסך שני ועדים.) יש

 70 ואת המקהלה את עזב כבד ובלב להתכופף,
זמריה.
 ערב מדי כמעט אותו לראות היה אפשר מאז

מנצחי כידוע, לבד. בירה שותה בספריה, יושב
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אבא
טופז

מחפש
אמא

 החתיכים אחד לי שנעלם לב שמתי פיתאום
 דודו את רואים לא בארץ. מפורסמים הכי

 לי והסתבר לברר, והתחלתי נבהלתי אז טופז.
 עבד הוא האחרונה השנה בחצי עסוק. פשוט שהוא
 לנס־אנללס, — תל־אביב שלו הסרט על קשה
הצילומים. נגמרו אלה בימים ורק

 והבן־אדם הצילומים, שנגמרו אחרי אז נו,
 ואומנם איתו, קורה מה לברר התחלתי התפנה,
 צעירה נערה עם למסיבה מגיע אותו ראיתי

וחמודה.
 בערך אומרת זאת בבוקר, למחרת ממש אז

 עשיתי מוקדם, אותו להעיר שלא כדי ,11 בשעה
 זאת מי ״נו, אותו ושאלתי קטן דרינג־דרינג לו

החדשה?״
שלי." שכנה ליזי, ״זאת

חדש?" ״רומאן
ידידות־נעורים." סתם רומאן. ״שום

 הנעורים בין והמרחק אותה, ראיתי אני ״מותק,
שנה.״ 20 זה שלה והנעורים שלך

״גועלית!"
אמא כמו להשמע רוצה לא אני תראה, ״תודה.

לשלם יתחתן לא
פעם?״ תתחתן אתה אבל שלך,

 לך נותן אני הנה המרחלת, רחל ״תשמעי,
 שהוא הודיע טופז שדודו לכתוב יכולה את סקופ:

 לעולם." יתחתן לא
״מה?״

 לא פשוט הוא הזה שהמוסד למסקנה ״הגעתי
 אותי,נו, ישאל מישהו יום שכל ובמקום בשבילי,

 אתחתן לא שאני מודיע פשוט אני כבר?' מתי
לעולם."

״וילדים?"
 מחפש ואני ילד, רוצה אני ששאלת. טוב ״או,
ילד." לי לעשות שתסכים צעירה אשה עכשיו

 אמא להיות כדי מחפש אתה אשה מין ״איזה
לילדך?"
 זה ואינטליגנטית. יפה שתהיה רוצה ״אני

הכל."
 להצעות?״ פתוח ״ואתה

להצעות." פתוח ״אני

חת/ל■ ונא״״ ״״י ״א״ של תשובה
עויד־דיו

 הלילה, באמצע ממש טילפנה. שלי חברה
 וחיכתה בית־קפה באיזה ישבה שהיא לי וסיפרה

 את המכבד ישראלי כל כמו המישהו, למישהו.
החברה ישבה ובינתיים שעה, בחצי אחר עצמו,

שחור

סיני ואריק טלי
בחיים 1ל שקשה מספר

 הסמוך מהשולחן אבל עיתון. לקרוא וניסתה שלי
ונוגעת־ללב. מעניינת מאוד שיחה שמעה היא

 סיני אריק הזמר את וראתה מבט העיפה היא
 איזה בחיים, לו קשה כמה אשה לאיזה מספר
 בינו עבר שחור חתול ואיזה עובר, הוא משבר

טלי. השלישית אשתו לבין
 את להשיג ניסיתי הסיפור את כששמעתי

 את להציע ואף קורה, מה אותו ולשאול סיני אריק
 מקום בשום היה לא אריק אבל צריך. אם עזרתי,

 עשרות לכל ענה לא וגם אותו, שחיפשתי
שהשארתי. ההודעות
 איזה אלי טילפנה רבים . חיפושים אחרי
 משהו לדעת רוצה אני שאם לי ואמרה יחצנית,

 לא אני אבל אותה. שאשאל אז סיני, אריק על
כלום. אותה לשאול רציתי
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