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שקור מג׳ונג׳נת, רעמת־שיער עם מלאת־חיים,
 שמה את כי שם־חיבה, זהו שומשום. לה אים

 אוהב. כל־כן־ לא אילן שימחה, האמיתי,
המסי־ בכל ושומשום? אילן את פוגשים ואיפה

מש באמת הם אז מחבבת, שאני בני־זוג כשיש
מיוחר. הו

 בליין _ מכירים כולם אכסלרוד אילן את
 פחות שנים 10 והנראה ,50ה־ לשנתו המתקרב

 טובה. ומילה חיוך עם תמיר מלא־חיים, מגילו,
 בתל־אביב, במיגדלי־דויד המתגורר גרוש, הוא

 שמצבו להסיק יכולים אתם הזאת ומהעובדה
 לשם בניו־יורק, עסקים כמה לו יש טוב. הכלכלי

 ילרים גם לו יש בשנה. פעמים כמה קופץ הוא
מקסימה חברה גם לו ויש אותם. אוהב מאוד והוא

אופנה
באהבה

אכסלרוד אילן
מודאגים החברים

 שקוראים מה הם הפופולריים. ובתי־הקפה בות
זוג־למופת.

 שחורה שעננה שמעתי ימים כמה לפני אך
נפררו. ושהם אהבתם, בשמי עברה

רצ ששומשום לי ואמרו שם קרה מה ביררתי
לאי ואילו ביניהם, מערכת־היחסים את למסר תה
 כל־כך לא עכשיו והמצב נראה. כל־כך לא זה לו

 אותה לפנק נהג אותה, האוהב אילן, כי נעים,
 מוראגים. המשותפים החברים ועכשיו לה, ולראוג

יהיה? מה
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ררוגמניח
 כמה לפני בן־עמי לתמי שהיה הקצר הסיפור את זוכרים בטח אתם
 דילר? ארתור בשם וחתיך, נאה צעיר, אמריקאי איש־עסקים עם חודשים

 הד״ר עם שלה המסובך ברומאן פסק־זמן לקחה היא כאשר חייה על נחת הוא
 ואיש־חברה־ומסיבות אותה, הכיר שבו לרגע עד אלמוני גינקולוג זר, קובי
בלעדיה. או איתה ואילך, רגע מאותו

 לא אני תמי, של בחייה נשכחת אפיזורה אולי, כיום, הוא שרילר למרות
באיחור. לעשות, מה אליי, שהגיע הזה, הסיפור את לעצמי לשמור יכולה
 (נכסי איש־עסקים הוא גם דילר, סטנלי ארתור, של אביו ככה: אז

 תמי. לבין בנו בין הרומאן ליבלב שבה בתקופה בארץ ביקר רלא־ניידי)
 בחברת בירושלים לחם מלון של בלובי ישב דתי, יהודי שהוא האב, רילר

ירידים.
 והדוגמנית, הבן של לסיפור הגיעו וכאשר נושאים, מיני כל על שם דיברו

 מזה אחר! מישהו עם תתחתן שהיא רק נדוניה, לה לתת מוכן אני האב: אמר
 מהכלה במיוחר מאושר אינו שומר־המיצוות, שדילר, הנוכחים הבינו

 בגדי־ים עוטה כשהיא החטוב גופה את לחשוף הנוהגת הפוטנציאלית,
קטנטנים.

 כמה מעניינת: שאלה הנוכחים לאחר היתה לענייני־עסקים, שחזרו לפני
 נדבר זה על היתה: והתשובה רילר, סטנלי את שאל הוא לתת, מוכן אתה

החתן. יבוא כאשר

 קש
הקרב! אד

 השדרן- בנר, שדן לגלות שמחה נורא אני '
 לתרבות והבנה סימפאטיה הרבה מגלה מנחה,

לנשותיה. ובעיקר המיזרח,
 הקשר על לכם סיפרתי חודשים שלושה לפני
 גילה הגרושה רקדנית״הבטן עם שלו המיוחר

 שלה. ההופעות באחת אותו שהכירה פינחס,
 הדיי־ עם הנשוי המנחה, גילה אירוע באותו כבר
 הזו העתיקה באמנות התעניינות הרבה גילה, לת
 כמה עד ידעתי שלא מסתבר אך ריקודי־בטן. של

 מעמיקה. שלו ההתעניינות
התעניין הוא פינחס, גילה עם ההיכרות אחרי

דילר וארתור בן־עמי תמי
חרי מישהג עם ״שתתחתן א

ה !כזה ברק ה עננ ר חו  ש
בעיניים

גולדמן שלי
הרבה מחזרים

 על לכתוב שלא שלמה שנה במשך התאפקתי
 גבול שיש לי שאמרו עד הזה, ההיסטרי הרומאן

הבר. לכל
והמאור־סכ־ הבלונרית כעיתונאית מרובד אז

 פוסט, בניחסלם הכותבת גולדמן, שלי סית,
לתיירים. בירחון סגנית־עורך גם ושהיא

 בזמנו, נקשר, האנגליה גולדמן שלי של שמה
 צ׳רני ליאון המפורסם האמריקאי בעורך־הרין

 היא עזור. אלי חדשות של ובכתב־הספורט
 שהיו והמחזרים הרומאנים מכל מבולבלת היתה

 כמו אבל מאור. הרבה לה היו לי, ותאמינו לה,
 מאוד היתה היא טוב, יהורי מבית בחורות הרבה

בררנית.
 איציק איש־העסקים את האל זימן והנה

 לשני ואב גרוש הקומקום, מבעלי שהוא דולף,
 היתה דולף, עידית אשתו־לשעבר, ילרים.

 בתחום ביחצנות עוסקת היא וכיום כתבת״אופנה,
הזה.

 באקראי, זה את זה הכירו ושלי, איציק השניים,
 הרבה, מבלים הם ביחד. הם מאז עבודה. כדי תוך

 לחופשות נוסעים הם להם, יוצא כשזה ולפעמים
 הפכה תוססת, היתה שתמיד שלי, משותפות.

 כזה, נשאר שקט, תמיד שהיה ואיציק, שקטה,
 בעיניים. מיוחד מאוד ברק קיבלו ביחד ושניהם

 למה יורעת לא באמת אני אז אהבה, לא זאת אם
זה. על מהברים כשאתם מתכוונים אתם

אינטליגנט' משולש
 שחיפה, מכיוון שמותיהן, את שמעתי לא מעולם הפועלות, הנפשות את מכירה לא אני
אחר. עולם מאוד, רחוק מקום היא לגביי,
 פרופסורים שני של אינטליגנטי משולש חיפאי, סיפור לספר לי להפריע צריך לא זה כל

בנות. לשתי הורים מאוד, נחמד בזוג מדובר ככה: שהולך ודוקטורית,
חתיך, נאה, גבר אזרחית. והנדסה תחבורה לענייני מומחה ישי, אילן הפרופסור - הוא

במילואים. מג״ד ,49 בן
שי, עדצה הד״ר - היא  חתיכה, מאוד, נאה היא גם לארכיטקטורה, בפקולטה מרצה י
נשית.

 חבר־למיקצוע. אנגלי, פרופסור השתתפה, שבו בלונדון בקונגרס הכירה, ישי הד״ר
 בתל־אביב עכשיו וחיה בחיפה, בבית והבנות הבעל את עזבה היא בזה, זה התאהבו השניים

בחייה. השני הפרופסור עם
 נראה לא שהוא לי סיפרו אבל העניין, את ישי אילן הפרופסור קיבל איך יודעת לא אני
קבועה. חברה לו יש וכבר במיוחד, עצוב

כנר דן
מעמיקה התש״נות

 רעיה רקדנית־הבטן של האמנותיים בכישוריה
לרק אלכסיס. המיסחרי בשמה המוכרת קשטי,

 רקדנית־הבטן של אחותה היא ייחוס. יש זו דנית
צור. ריקי הוותיקה

 מגלה כנר זה, את זה הכירו שהם מאז בקיצור,
 לדן קטנה עצה יש לי הזאת. ברקדנית עניין המון
 ברי־ עמוק עניין כזה מגלה באמת הוא אם כנר:

 שגם כדאי השונות, וברקדניות־הבטן קודי־בטן
המנ החרדי, בציבור הציבורי במאבקן להן יעזור

מפרנסתן. אותן לנשל סה

 הסיכסוך על לכם דיווחתי חודשיים לפני
 אלדד, מישל האופנאי בין שפרץ הגדול
לאש פיאג׳י, מישל המיסחרי בשמו המוכר

 הרבה אחרי אחד, שבבוקר איך שרה. תו
 פרגיה לטובה ועזב, קם הוא שנות־נישואין,

 להתנחם, מיאנה שאשתו ואיך טבריינית.
בעו ראו לא כזה זוג כי המומים, היו וכולם

 להצלחה סמל היו הם הישראלי. האופנה לם
 הצלחתם והעבודה. המישפחה חיי בתחום

 עשו שקצת רבים, של לקינאתם נושא היתה
 נפרד הגדול הסקנדל אחרי הרע. עין להם
הזוג.

אנ מיני כל החלו האחרון, בשבוע והנה,
 ואשתו מישל עם קורה מה אותי לשאול שים

 למעונם, חזרה שהבינה לתומי חשבתי שרה.
 טפחה המציאות אבל והתאחד. חזר ושהזוג

 עם חי עדיין אלדד שמישל וגיליתי פני על
 כבעבר, עסקים עושה ועדיין שלו, החתיכה

הנ שהוא מהמכה התאוששה אשתו ואילו
 שוקי עם כעת מיודדת והיא עליה, חית

נה והם בענייני-אופנה, הוא שגם מאוזצר,
 נושאים מיני כל ועל אופנה על לשוחח נים

אחרים.
 של בחיי-האהבה השינויים לי, האמינו
מהשי מעניינים יותר הרבה הם האופנאים

 שהם אופנאים ויש בתחום־האופנה, נויים
באופ מאשר באהבה יצירתיים יותר הרבה

נה.


