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 ארוכות. דקות במשך לחילופיו ולבכות לצחוק התחלתי
 המכנה כלום. אין השניים בין ידידות מלבד נכון. אינו הזה הסיפור

 כוללת אני ובזה לאסתטיקה, שלהם האהבה הוא השניים בין היחיד המשותף
השניים. בעיני וכאסתטי כיפה שנתפש מה וכל יפים אנשים בגדים,

בגר שבועיים המתגורר בקר, לחיים ובאושר בעושר נשואה בקר מיכל
 ובעוד אופנתי, בסלון כמאפר כעת עובד בר־נס בישראל. ושבועיים מניה

האוניברסיטאיים. בלימודיו יתחיל הוא חודשים שישה
 בעיר, הכי״הכי המסיבות בכל ולהיראות לראות ימשיד הוא אז עד

בקר. מיכל אשת־החברה כשלצידו

קורות
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רוזנבלום יאיר
תדאביב לכינון עזב!

אנשים מכירים איך
 היא מסוייס. נושא על ספרים עיתונים, רדיו, - בתיקשורת ידוע שם ידועה, אשה היא

אלמוני. לא הוא שגם מגבר, גרושה למדי, נאה פלוס״פלוס, 50 בת
 היא הבדידות את להפיג בדי להבין. קל בהחלט זה ואת בודדה, להיות לה שקשה נראה

כד ממשיבה עדיין ואולי נהגה,  למכירה בנוסח: בעיתונים, מודעות לפרסם פעם, מדי נ
שוגים. חפצי־בית או זוגית, מיטה או מקרר,

 לא כבר מצטערת, לומר: נוהגת או נהגה, היא נשי, היה בטלפון הפונה הקול באשר
 היא ־ כזו בהחלט שהיא מכיוון - ומעניין תרבותי ונשמע גברי, היה הקול כאשר אקטואלי.

 בעלת״הבית, ואת הסחורה, את לראות להזמנה שהובילה שיחה, לפתח להתחיל נהגה
לכוס״קפה. להזמנה גם אולי, ואחר־כך,

 בחדר״השינה, עדיין הזוגית המיטה ובינתיים הרעיון, את הגתה שהיא מאז שנים עברו
 הזמן את העבירה היא מה, אבל נמכר. לא הבנתי, כן חפץ, ושום במיטבח, המקרר

 ידיד איזה רכשה היא ואולי רומאן. איזה אפילו לה היה אולי, ושם, ופה חדשות, בהיכרויות
שניים. או

 המלחין־פיזמונאי הוזמן חודשים כמה לפני
 בית״ לקיבוץ רוזנבלום יאיר ואיש־המוסיקה

חג־המשק. את לארגן כדי השיטה,
הת ובמהלכם חודשים, שלושה שם שהה הוא

ב זמרת שהיתה מיכל, בשם בבת־משק אהב
שם. אירגן שהוא מקהלה

 הרבה זה אך ורומאנטי, נחמד סיפור לכאורה
 אשה היא מיכל חושבים. שאתם ממה מורכב יותר

 ואב נשוי יאיר קטנים. ילדים לשני ואם נשואה,
בתיכון. הלומדת לילדה

 חזקה, כל־כך היתה שם שהתלקחה האהבה
ממנה. התפעלו מארגני־האירוע שגם

 ובו חדר, רוזנבלום קיבל שם שהייתו בימי
אהובתו. עם ביחד התגורר
 תל־ לכיוון המשק את עזבו הם שבוע לפני

 עם ביחד מתגוררים הם שבה דירה ושכרו אביב,
מיכל. של הקטנים ילדיה שני

קולות. בשני שיר־אהבה שאומרים: כמו

אהבת
הכדורגלן
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 הלכתי לא מעולם בכדורגל. מושג ליישום אין
כדור שלאיזה שומעת אני כאשר אבל למישחק.

אוזניים. זוקפת מייד אני יפה, רומאן יש חתיך גלן
 שהיה ברק, גיא הוא שלי כדורגלן־השבוע

 הוא ובאחרונה חיפה, הפועל של הימני המגן פעם
 ולהגן בכדור לבעוט ועבר וערים, קבוצות החליף

תל־אביב. מכבי של השער על
 ומעכשיו קריית־חיים, תושב ,21 ה־ בן ברק

אמיתי, יפה הוא רמת־גן, שכורה) (בדירה תושב

רוזנשטיין מלכה
מהבית לצאת עדיין יכולה לא

 להסרת קילוף־עור עברה שהיא לה השיבה נשטיין
בפניה. שהיה פגם

 בת רוזנשטיין שמלכה מוסיפה גם שלי הקולגה
 צעירה שנים בעשר לפחות נראית פלוס, 50ה־

יותר.
 אותה הזמינה שלי אחרת שחברה נזכרתי אז

 ומלכה משותפת, חברה של יום־הולדת למסיבת
 לצאת עדיין יכולה לא שהיא בכנות לה אמרה

קילוף. של יסודי טיפול עברה היא כי מהבית, 1
 כי זה, את צריכה היא מה בשביל יודעת לא אני

 שלה, הכנות בעיני חן מצאה אבל וזוהרת, יפה היא
 ) לכמה בניגוד העניין, את מסתירה לא ושהיא

 טיפול שעברו בעבר, עליהן שכתבתי נשות־חברה
שב האנרגיה כל את השקיעו ולאחר־מכן זהה

 להן בא שזה אותן הסובבים את לשכנע כדי עולם
שמיים. מדי

 ובהזדמנות, חכם, וגם חמוד, וגם לי, אמרו ככה
 הוא מה אותו אשאל אותו, לפגוש לי ייצא כאשר
גדול. יהיה הוא כאשר לעשות רוצה

 כבר הנמשכת רצינית, אהבה לגיא, לו, יש
 ששמה בצה״ל, יפה קצינה עם שנים, משלוש יותר

 יהיה הוא בצפון, בבסיס משרתת היא מרין.
 כך לרומאן, לדאוג מה אין אבל במרכז, עכשיו
 המרחק יפריע לא כזה יפה לסיפור כי הבנתי,

למרכזה. הארץ צפון שבין

הכי־הכי
מדובר

 על כתבת לא עוד איך תגידי, אותי: ושאלו התקשרו שלי החברות כל
הנוצץ? בחוג מדובר הכי הרומאן

 אודי המאפר בין הרומאן במקהלה: לי ענו וכולן רומאן? איזה שאלתי
 בת בקר, מיכל בעיר, הכי־מדוברת אשת־החברה לבין 22ה־ בן בו״נס

בקר. חיים היהורי־גרמני למיליונר הנשואה ,36ה־
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זוהרת
 ביותר, והאלגנטיות היפות מהנשים אחת

 ביותר, מוכשרת גם שהיא הסתבר ובאחרונה
 יפה יותר עוד להיראות כדי קילוף־פנים, עברה
צעירה. יותר ועוד

 אשת־החברה־הנוצצת רוזנשטיין, מלכה
 האחרונות בשנתיים הצליחה כיום, והפסלת בעבר

מי אחת על בפרס זכתה ואף החדש, בעיסוקה
צירותיה.

 לכמה וסבתא בנות לארבע אם רוזנשטיין,
 אירוע. בשום האחרון בחודש נראתה לא נכרות,

הת שהיא מאז כי לה, קרה שמשהו חששתי כבר
 רוזנשטייו, אמנון עורר־הדין מבעלה, אלמנה

פרופיל. הורידה היא
 אחת לדאוג. מה לכם שאין לכם מודיעה אני

 האחרון, השישי ביום אותה פגשה שלי מהקולגות
כשהת ידידה. בחברת ברחוב מטיילת כשהיא
 סמוקים. מלכהל׳ה של שפניה הבחינה היא קרבה,

ורוד העניין, לפשר אותה שאלה שלי הקולגה


