
מאו היה קולל״ טדי ירושלים, עיריית ראש
 או בבחירות קשור היה לא וזה שעבר, בשבוע שר

מישפחתית. כשימחה קשור היה זה שלו, בעבודה
 או מישפחתו, קרובת ,33ה־ בת קולק ורד

 בחתונה נישאה בן־דודו, של הבת דיוק ליתר
 בן מייזלר פרל לבחיר־ליבה רבת־משתתפים

 הירושלמי, במלון־היאט שנערכה החתונה, .33ה־
 שנים מזה בבירה ביותר השמח האירוע היתה
רבות.

 צהלה חברתית, מבחינה הדועכת הבירה,
 ונורמלי צעיר זוג בוחר יום בכל לא כי ושמחה,

הזאת. השוממה בעיר להתחתן
שם בניו־יורק, שנים כמה במשך חיה קולק ורד

 פשוט הראשון, מהמקור נשמע זה אלמלא
מאמינה. הייתי לא

 ראיתי ולא כמעט האחרונים בשבועות
בי את תן איי  באירועים קלדיסה ואשתו נ

 הזוגות כאחד שנחשב הזוג, חברתיים.
 כל את לקשט נהג בארץ, היותר־פופולריים

החשובות. המסיבות
 נתן אייבי את ראיתי כבר שעבד בשבוע

 וכך בגפו, מגיע כשהוא המסיבית, באחת
 איפה שאלתי אז שלאחריו. באירוע גם קרה

 זה כאן עד בחו״ל. שהיא לי ואמרו אשתו,
 ביום אבל זוגות. הרבה אבל ומקובל הגיוני
ידי כמה בחברת אייבי ישב האחרון שישי

בחי על דיבורים ובין נסית, בקפה דים
 לחברים אמר הוא ושלום, מילחמה רות,

 עזבה קלריסה שאשתו בחברתו שישבו
לצמיתות. אותי

ת ארבע תוך ה את ששמעתי מרגע דקו
הסת אבל איתי, התקשרתי הזאת סנסציה

הוא שעות. בכמה אותו שפיספסתי לי בר

חתונתם ביום נתן ואייכי קלריסה
חע ליעד ד אחד כל — בלתי־י ר פ ס

תן, רוזי לשעבר, קל- אשתו וגם בלתי־ידוע, ליעד המריא  ועושה בארץ נמצאת נ
משוגעים. חיים אשתו- רק לא־ידוע. במקום נמצאת ריסה

 התחילה שהיא לי נודע האחרונים בימים אבל
 קובי זה שלה הנוכחי ושהחבר סיני, אוכל לאהוב

 הסינית המיסעדה של הבעלים טרייכיטש,
לוטוס.
 קובי עם ההיכרות למה: קדם מה יודעת לא אני

שמסקרן מה להיפך. או הסיני, לאוכל לאהבתה

 היפים הזוגות אחד היו הם שנתיים במשך
 נראו הם והמסיבות הפתיחות בכל בתל־אביב.

 הם הזה שבקצב אמרו והכל ומחייכים, מאושרים
לרבנות. או־טו־טו יגיעו
 במלכת־היופי־לש־ שמדובר ניחשתם בטח אז
 מאנה, רוני וחברה־לשעבר, נוי, ימית עבר,
בסינרנוה. השותפים אחר

 חודש לפני כי ברבנות. ביחד? היו לא הם איפה
 לפני מתחת אך בשקט, לכאורה נפרדו, הם וחצי

קולניים. מתחים הרבה זרמו השטח
 קשים, יותר במיקרים גם נמשכים החיים אבל
 רוני את המכה. על התגברו הצדדים ששני ונראה

 פעם כשבכל המסיבות, בכל לראות המשיכו
 המלכה- ורק אחרת. זוהרת חתיכה אליו מתלווה
הגדול. הכרך של חיי־הלילה מנוף נעלמה לשעבר

קולק ורד
אמריקאית יעילות

הרש אחת עבור תוכניות־טלוויזיה מפיקה היא
 תוכנית- היתה שלה ההפקות שאר בין תות.

המדינה. שנות 40ל־ שהוקדשה טלוויזיה,
 היא בבניין, הסתובבה כשהיא הימים, באחר

 כמה ולאחר מייזלר, פרל בשם אחד במפיק פגשה
 ולאחר במשותף, הרבה להם שיש הבינו הם שיחות
 ביותר היפה שההפקה החליטו הם קצר רומאן
 ארצה, הגיעו הם אז שלהם. החתונה תהיה

 את הפיקו הם ראויה־לשבח אמריקאית וביעילות
 מקוצר, לירח־דבש ויצאו שלהם, הפרטי האירוע

 ימים. כמה תוף לעבודה חוזרת קולק שוורד מפני
בארץ. הבינלאומית תחרות־הנבל ממארגנות היא

נוי ימית
אהבה? או סיני אוכל —

 לאכול ימשיך מאנה רוני האם הוא: לדעת אותי
סיני? אוכל

 בקשרים הוא לדאוג. מה אין לו גם בינתיים
 שהוא וידועה, צעירה דוגמנית עם הדוקים

 הוא שאם אומרים וחברים רב, במרץ אחריה מחזר
 עלולה עוד היא כזה, במרץ אחריה לחזר ימשיך

לו. להיענות
אהבה

 שערך למסיבה הוזמנה היא הערבים באחד
 גבר הכירה היא ושם בתאילנד, שגריר־ישראל

וגם ונחמד ויפה עשיר

סולומון לאה שה.״
רעה מעין פוחדת ״מדברת."

מדברת לך, ״שלום
 אחד עם היסטרי סיפור לך שיש שמעתי המרחלת.

 דברים הרבה עוד וגם נחמד וגם עשיר גם שהוא
טובים.״

 בשלב זה על לדבר רוצה לא אני אבל ״נכון,
 הקנאים. כל של הרעה מהעין פוחדת אני כי הזה,

 כל את לקבל הראשונה תהיי את לי, תאמיני
 זה להגיד יכולה שאני מה המדוייקים. הפרטים

 מחליטים אנחנו ואז בקרוב, אליו נוסעת שאני
 הקשר." המשך לגבי

טוב." במזל ״שיהיה

טרייכיטש קוכי
— למה קדם מה  כבר אני הזה, הסיפור את ששמעתי אחרי

 אלא עולים לא בכלל עולים הרבה למה מבינה
שבאו. מניין לחזור או לרדת לנשור, מעדיפים

 גרמני בחור חודשיים כבר מסתובב בתל־אביב
 והעוסק באיגרוף אלוף שהוא אולי!, רדג׳ר בשם

 מאוד גבוה הוא לארץ. סירות־מירוץ של בייבוא
מאוד. דברים הרבה ועוד מאוד, ובלונדי

 מכונית־ינזאר זה לו שיש חשוב הכי הדבר
 אחת בארץ. הבחורות כל את המשגעת כסופה,

 באולק, והתאהבה מהאוטו לגמרי השתגעה מהן
 אמר אולק לו. להינשא רוצה שהיא והחליטה
 חיילת ושהיא מידה לה שקוראים לחברתו,
 שלה בני־המישפחה אך מסכים. שהוא יפהפיה,
 בן היה הוא שכאשר העובדה בגלל התנגדו,
כלום. לו חתכו לא ימים שמונה
 אושרו את ולבנות לנסוע חשב הצעיר הזוג אז

 וכשחזרו לבלות, השניים יצאו בערב בחו״ל.
 ברחוב־הירקון. מכוניתם את החנו הם הביתה
איננה. שהמכונית גילו בבוקר למחרת כשקמו

 מחבריו, אחד של מתיחה שזאת חשב אולק
 האמת. שזאת שהבין עד בירורים, כמה ועשה
 לו ואמר לביתו האלמוני טילפן שעות כמה אחרי
 שישלם בחזרה, רכבו את לקבל רוצה הוא שאם
דולר. אלף 10 של בסכום כופר

מתעדת המישפחה

 העניין, על שיחשוב למטלפן אמר אולק
 מאחר אך למישטרה. תלונה הגיש ובינתיים
 את לשלם שוקל הוא מבוטחת, אינה והמכונית

הזה. הסכום
 יודע אינו שהוא הוא הפרשה בכל המוזר הדבר

 שלו, מיספר־הטלפון את המטלפן השיג כיצד
בלבד. למעטים הידוע
 שכל הרבה קיבל כבר יהודי, שאינו אולק, אך

 שבזמן השערה העלה והוא בארצנו, שנחת מאז
 תיקונים, לצורך המוסכים באחד שהתה שמכוניתו

הרכב. של המפתח את שיכפל מישהו
 גם ובמקביל נסיעתו, את דחה הוא בינתיים

למה. מוזר אחריו. מחזרות בחורות פחות
 מירה, היא הכל למרות נאמנה שנשארה מי אך

 גם שלה האולק את היפהפיה,■האוהבת החיילת
היעאר. בלי

 הרחוק, במיזרח קורה מה בדיוק יודעת לא אני
 על שומעת שאני השני הסיפור כבר זה אבל

לשם. שנסעה ישראלית של רומאנטית הצלחה
 מלוכסן־ גבר עם ברומאן מדובר לא אמנם
 קרה זה אבל אורז. רק כלל בדרך האוכל עיניים,

 למיסעדנית קרה וזה והקסום. הרחוק במיזרח שם
 קי1ס היוקרתית המיסעדה בעלת סולומון, לאה
 של חלקית בבעלות ושהיתה שתוכננה יאק׳,

רסקין. יורם המנוח הארכיטקט
 בנוסח סכסית, גרושה היא סולומון אז

 והרבה ילדים שני גם לה ויש הפלמית, האסכולה
באחרונה. היתה כל־כך לא אהבה אבל עבודה.

 הרחוק, למיזרח לנסוע החליטה היא אז
 קצת וגם ושרצים, אג־רולס לאכול כדי לתאילנד,

קניות. לעשות


