
והברון
 נהדרת מיסעדה יש עיר־הקודש בירושלים

 משובחת. צרפתית מיסעדה זוהי קאט׳, אצל בשם
 אני צרפתי, מאוכל משתגעת כל־כך שאני לא

 קאטי בעלת־המיסעדה, עם לשוחח אוהבת פשוט
 כמו ממש הם שלה שסיפורי־האהבות אוחנה,

 עם מסובכים, כבדים, מורכבים, — צרפתי אוכל
עוד. של טעם

 בחיים. גדולות אהבות כמה היו אוחנה לקאטי
 בשם ארכיטקט דני, בחור מאוד אהבה היא פעם

 טראגי באופן נגמרה ואהבתם אולמן, הנינג
 שהיא — וקאטי מחלת־סרטן, אצלו כשגילו

הא ליומו עד אותו סעדה — במיקצועה אחות
חרון.

בבית־הס־ בישול ללמוד נסעה היא לאחר־מכן

 או מעניין. משהו קורה תמיד פרס במישפחת
 יולד. במישפחה שמישהו או ברוגז, האחים ששני

 להיכנס מתחשק לא לי שאפילו מורכב, כל־כך זה
 סיפור זאת בכל זה אבל הזה. בנושא הפרטים לכל

התייחסות. המחייב
 משכונת מחצית שבנה הקבלן פרם, לגיגי

 ברכה בשם מאוד טובה ידידה יש נווה־אביהים,
 נאה מאוד היא ,30 בת הזאת, הידידה שופן.

 גם היא מעלה: עוד לה ויש בהופעתה, ומצודדת
 שינד שר־החוץ של אחיו הקבלן, אז אקדמאית.

 הבן אבל נשוי, כבר אני לעצמו, אמר פרס, עון
 אז ומוכשר. נחמד נורא והוא רווק, עדיין שלי
 זה וכר ביניהם? שידוך אעשה שאני כדאי אולי
 שנתיים, לפני לפאריס נסעה שופן ברכה היה.

 מרוב גיגי. של בגו פרם, עוזי עם שם והתידדה
 כל ועכשיו נישאו, גם והם בן, נולד ירידות

 של ידידים נשארו כולם מאושרת. המישפחה
 כעת יש פרס שימעון לשר־החוץ ואפילו כולם,
מטוס לד״/דידלפאריס. לנסוע טובה סיבה

 חתונת־השנה. באילת, תערו שבועיים בעוד
 לא־ ישא באילת, הכי־חתיך הבחור ברבי, מינו

ישינובסקי. דניאל הדוגמנית את שה
עצמו. לפני סיפור הוא מהם אחד כל

 הדוגמנית־ של קרוב־מישפחה שהוא טינו
 בשם בחורה עם נשוי היה אלי, שרה לשעבר,

 ישינובסקי דניאל הדוגמנית כדגן. אודליה
 ממישפחת־ זה ברנוביץ, לאליי נשואה היתה

של חתונת־הפאר על דיבר העולם כל הקבלנים.
 אצולת־היופי. עם התחתנה אצולת־הכסף הם.

 של שבן דניאל החליטה אחד, גשום ביום ופתאום,
הת והיא לה, שמתאים מה בדיוק לא זה קבלן

גרשה.
 פגשה היא הגירושין לאחר חודשים כמה
 להתגורר עברה היא בזה. זה התאהבו והם בטינו,

באילת.
 בגלל זה, את אהבו לא מקומיות בחורות הרבה

 את להם לקחה שהיא מפני ראשית, סיבות: שתי
 לדגמן התחילה שהיא מפני ושנית: ברבי. טינו

באיזור. להיט והפכה באילת,
 כרי ער באילת, חם נורא כשהיה הימים, באחר

 על ישבו הם מוגזם, נראה זה לאילתים שאפילו כך
 ושוחחו מנהל, שטינו החוף נביעות, של שפת־הים

 אלון של שההורים גילו הם ופתאום העבר. על
 ברחוב גרים דניאל, של בעלה־לשעבר ברנוביץ,

 אודליה של ההורים וגם ברמת־אביב, פומבדיתא
 של ההורים של חברים והם הרחוב, באותו גרים
אלון.

 כמה עוד יעשו הם שאם בטוחה אני עכשיו
 היו בטח טינו של שההורים יגלו הם בירורים,

 ההורים של השכנים בעתיד, יהיו אולי או בעבר,
דניאל. של

דניאל. אל ררינג־ררנגתי אז
ועו מתחתנים שאתם שמעתי דניאל. ״שלום

נביעות." בחוף מסיבת״ענק שים
 לצורך מיוחד מטוס מורידים גם ואנחנו .״כן,

האירוע.״
פתאום?" התעשרתם זה, ״מה
מיו במחיר האנשים את מורידים אנחנו ״לא,

מוזמנת." את וגם חד,
טוב.״ מזל לכם מאחלת אני ״אז

המו להם, יש חברים כמה לראות רוצה ואני
 גם הלוך־ושוב, כרטיס של מחיר גם לשלם כנים

מתנה. להביא וגם במלון, אחד לילה של שהות

 ובן־ בן־עמי תמי שלדוגמנית חושבת אני
 פזליצר פרס מגיע זר, קובי הגינקולוג זוגה,

.1988 לשנת לעיתונות
 אבל לעיתונאים, ניתן הזה הפרס כלל בדרך

 תגידו מהנוהלים. לחרוג שצריכים לי נראה הפעם
 מאשר כותרות יותר עשה בארץ זוג איזה אתם, לי
 חבר־הכנסת ואשתו? הנשיא האחרונה? בשנה הם

הנ עמר? אן־קלוד החדשה ואשתו אדרי רפי
 שלומי ואשתו גאליצין ניקולאי הרוסי סיך

קינן? ציון
יותר, עוד האחרונה בתקופה גאה הזה הגל

 התביעה על הפירסומים כל מופיעים כשהחלו
 מי התחרו העיתונאים וכל שלו. והתשובה שלה
 אמרו וכולם קובי. או תמי, עם בלעדי ראיון ישיג

אמ שהיא מה ואחרי שטות, עשתה בן־עמי שתמי
שלה. החבר יהיה לא כבר בוודאי הוא רה

 הם בעיתונות, והרעש הפירסומים אחרי ושבוע
 במעונם, לשרור האהבה חזרה ושוב נפגשו, שוב
 ושם באילת. ארוך לסוף־שבוע ירדו אפילו והם

 עסוקים היו הם הזמן כל כי אותם, ראו שלא כמעט
 של כלבי־הפינצ׳ר ומרתה, שוקי ואפילו בלאהוב,

סיפרו שהם מהאידיליה המומים כל־כך היו תמי,

דה־מורה וז׳אן אוחנה קאטי
המיוחל הנט סוף־סזף

 מיסערה ופתחה ארצה חזרה בלו. קורדזן הידוע פר
שמה. על

 שווייצי- עורך־דין הכירה היא אחר בהיר ביום
הס יותר שמאוחר דדדמורה, ז׳אן בשם צרפתי

 נמשך ביניהם והרומאן ברון, גם שהוא לה תבר
 הוא אהבה מרוב ומורדות. עליות עם שנים, שבע

 קרוב בירושלים, ולגור בארץ להישאר החליט
שלו. לקאטי

 מייט־ אלי את הכירה היא שנה, לפני פתאום,
 איתו. בשותפות מיסעדה לפתוח לה שהציע עלי

 החליטו הם אבל פתחו, לא הם נוספת מיסעדה
להתחתן.

 כשלושה ביותר, מועט זמן מעמד החזיק זה
לק קשה יותר הרבה כידוע, בארץ, אבל חודשים.

 ורק צרפתיות, מיסעדות 10 לפתוח מאשר גט בל
המיוחל. הגט את קיבלה היא השבוע

עבר, זה איך ולשאול לדרנג־ררנג החלטתי אז
נוסעת. לא אני לירושלים כי

המרחלת." זאת קאטי, ״הלו,
מבינה:" לא אני ״מי?
הזה.״ מהסולם המרחלת ״זאת

שלומך?" מה שלום, ״אה...
איתך?" מה אבל כסדר. ״אני

הענ מכל פגועה מאוד אני מאוד. קשה ״קשה,
 נשוי היה שבעלי גיליתי המישפט במהלך יין.

 בעיות עושה גם והרבנות פעמים. שבע אולי
 מהעיתון, שלי תמונה להם הראה הוא לאשה.
בפ מנוסי דידי העיתונאי יושבת.ליד שאני
 זה שלי. רומאן שזה חשבו והם מיסעדה, של תיחה
בגירושין." פה שקורה מה אבסורד פשוט

שלך?" התוכניות ״ומה
 אולי הברון. עם להיפגש לז׳נבה, נוסעת ״אני

 הצעה גם קיבלתי בז׳נבה. מיסעדה גם אפתח אני
 מקום לפתוח כדאי אם חושבת ואני בתל־אביב,
תך.״יא אתקשר אני הבחירות אחרי בתל־אביב.
בעסקים." וגם באהבה גם בהצלחת ״שיהיה

באילת השבוע זר, וקובי בן־עמי תמי
הכזחחת באליפות ראשון פרס

שימ וממש בשכונה, האחרים הכלבים לכל זה את
תמי. של מגוריה מקום בשיכון־למ״ד, וצהלה חה

עי ידיד לאיזה פניתי זה את כששמעתי אז
 מה אותו ושאלתי מדהים, בדימיון שניחן תונאי,

 לי אמר הוא אז הקשר. של ההמשך יהיה רעתו לפי
 איינ־ לאלברט רק היה מופשט כל־כך שדימיון
 יכול לא הוא ולכן מזמן, כבר מת והוא שטיין,

זה. על לי לענות

עשי של רשימות בארץ לעשות יתחילו אם
 אז חתיכים, מבוקשים, מוכשרים, מפורסמים, רים,

במ להופיע בקלות יכול רביד מוטי הפרופסור
מהן. אחת בכל מכובד קום

 בכפר־ סאיר בבית־החולים מנהל־מחלקה הוא
עזריאלנט לאבי נשואה שהיתה עזריאלנט,ריבה ושל אלבין גליה של חבר היה והוא סבא,

האד של חבר גם היה והוא לתכשיטים, מהבורסה
 נקשר לא מזמן כבר אך לשם, ציונה ריכלית

באף־אחת. שמו
 בעבודה עסוק כעת והוא לו, שנמאס חשבו הכל
 מאוד־מאוד צמוד הוא האחרונה בשנה אך בלבד.

לצ שחזרה קידרון, ריקי היפהפיה לאדריכלית
מלונדון. מיתות

 ישראלי מאיש־עסקים גרושה שהיא קידרון,
 כאדרי- בעבודתה חיל עשתה בלונדון, המתגורר

 בפירסום זכתה ואף וריהוט, בניינים של כלית
 חד המלד עבור מיוחד שולחן־כתיבה כשעיצבה

 הציונית שהארכיטקטית ידע לא שכמובן מיין,
 במישרר־מעצבים שהזמין עבודה עבורו עושה
בלונדון. ידוע
 ומיד שנה, לפני ארצה הגיעה קידרון ריקי אז
 ומאז רביד, הפרופסור עם היכרות לה לערוך דאגו

 פרופיל על לשמור משתדלים הם אך ביחד. הם
 גילו שלא לכך הסיבה זאת ואולי מאוד, נמוך
עתה. עד אותם

דקם אריה המלונאי עם ברבי וטינו ישיניבסקי דניאל רביד ומוטי קדרון ריקי
בעתיד שמים ואולי בעבר שבויםלחוס״ן מיוחד שולחן
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