
עצמה את שת3מח עמליה
 אר־ עמרידז פתחה שעברה השבת ביום

 ובהזדמנות שלד״ הציורים תערוכת את כל
 עליה, מדברים ממילא כבר שכולם כיוון״ זו,

 מילים כמה לומר כן גם רוצה היתד, היא
עצמה: על

 חצי לחיות ולהסתובב. לחיות אוהבת ״אני
 עכשיו הייתי בעולם. שנה וחצי בארץ שנה

או מבין בעלי בחוץ־לארץ. חודשים חמישה
 השג־ כל עם ומשלים אותי מכיר הוא תי.

ל־ יסכים שהוא שאו יודע הוא שלי. עונות

! ן מ
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ארבל עמליה
 הוא עלי. לוותר יצטרך שהוא או אורודחיי

עצמי. את מחפשת שאני יודע
 רוצה לא אני מטריאליסטית. לא ״אני

 היה לא אבל לי, יאמינו לא אולי דבר. שום
 ההצעות למרות בחוץ־לארץ, רומן שום לי

ממולטי־מיליונרים. שם לי שהיו הפנטסטיות
מזכ מיני כל מחוץ־לארץ איתי ״הבאתי

 מורנו, מזכוכית כד למשל, הבאתי, רות.
 בנשף היה זה בתחרות־יופי. כפרס שקיבלתי

 נבחרתי אני האוטומטיות. המכונות בעלי של
הנשף. של למלכת־היופי

 המון לי יש בעננים. שחי טיפוס ״אני
 של מחרוזת היו שלי החיים כל עצמי. בטחון

ש לחשוב שיכולתי עד מסחררות, הצלחות
 אח־ תמיד שאני נראה אבל עוד. ואפסי אני
 הבאתי לא מחוץ־לארץ, כשחזרתי לעכו. זור

 וחומר חוזים לו הבאתי סיפורים, לנחום
 הפאר כל אז כזה, ובית בעל כשיש ממשי.

כלום. שווה לא העולם של
 מיליונרית. כמו חייתי אני בחוץ־לארץ

עשי של בחברה והסתובבתי בהילטון גרתי
 ובפליר־ בבגידה מאמינה לא אני אבל רים.
 בשני מאמינה אני ערך. שום לזה אין טים.

ש חושבת אני ובנישואין. בידידות דברים,
 אוהבת שאני מה חיים. נסיון המון לי יש

זוגתו.״ לבת ביטחון ויקנה שיבין זה בגבר,

ההסתברות תורת
 בן־תערובת. הוא הצעיר הסטודנט

טי קצין היה אביו  שנהרג אציל, סקו
ם ואילו השניה, במלחמת־העולם  היא הא

ת. גרמנית ממשפחה קרטי אריסטו
ט דנ טו ס ר הצעיר ה כי ת ה תו א ש  של א

 במסיבת- (מדעי־הטבע) הצעיר המרצה
 ש־ מובן ומלאת־חיים. עליזה סילבסטר

 הם. וגם בולם, התנשקו בשתים־עשרה
ה. בפעם לא אבל האחרונ

ה הסילבסטר את לחגוג המשיכו הם
 המפוארת בדירתו בשבוע פעמיים מבורך

ט, של בירוש הגרמנית במושבה הסטודנ
אים יצא כשהבעל לים. ה איבד למלו

ש־הזהירות מעט העליז זוג  המחייב, מחו
ת לבלות ויצא מו  למדי: צבוריים במקו

וכדומה. הירושלמית, וגונדולה פינק,
הח משירותו, המקורנן הבעל משחזר

ל חודרות ועקשניות נלוזות שמועות לו
 אשתו, בפני להביאן מיהר הוא אזנו.

ת וקיבל  הידוע. הסיפור עם התשובה א
 אחד שיום עד ונשנה, הסיפור חזר בך

ם הבעל החליט ת לברר המחכי אמי א
 הרב נסיונו שעקב ביחוד הסיפור, תות

טי במדע ס טי ט הסתב שקיימת חישב הס
ת רות מ מוצדקים. שחשדותיו מסויי

ת לאשתו סיפר הוא  הידוע הסיפור א
ם מהרבה  ו־ ועידה על צרפתיים, סרטי

ח מכון־וייצמן,  וגילה. ועקב טכסי לק
מש התפרצות, נסיון צעקות, סקנדל,

שתקה טרה, ת, ה  כרגיל. אקדמאי
תה, אוהב הוא אבל ם או ה ית־ לא ו

המסיבות מלחמת
 לכבוד מסיבה עושים אנשים טובה. חלקה כל בה מכלה בארץ, שפשטה המסיבות, מכת

 ממנה, הבריא שהוא זה לכבוד בשפעת, חלה שהבעל זה לכבוד גירושיהם, לכבוד נשואיהם,
 קרהבהם שלא או בחיים, מעניין משהו שקרה או ילד, נולד שלא או ילד, שנולד זה לכבוד

* ל דבר• שום ^ ־:4;
 מסיבות שום ללא זמן, הרבה די )25( זכאי לתלמוד נשוי היה )29( זכאי יגאל הקבלן
 עוד. להימשך יכולים אינם המשותפים שחייהם החליטו הם לא־ארוכה תקופה לפני מיוחדות.

מחודשים. בכוחות רעהו אל איש לשוב כדי לזמן־מה, להיפרד ניסו הם
 תלמה אבל סופית. להיפרד הזוג החליט משם, וכשחזרה לאמריקה, הבת עם נסעה תלמה

 משא־ ביניהם התנהל לה. לתת סרב יגאל עשיר. גם דרשה היא לחינם. להתגרש רצתה לא
בסביון. שלהם בווילה יחד לחיות ממשיכים הם הגירושין, מחיר שיוחלט ועד ומתן,

 למסיבה. ומוכן ערוך כיבוד, מלא שביתו וראה מעבודתו, יגאל חזר שעבר השישי ביום
 מסיבת־ עורכת והיא יום־הולדתה, שזהו לו סיפרה היא השמחה. מה אשתו את שאל הוא

 ימי־ את תערוך שהיא לכך התנגד הוא ביותר. הטובים מחבריה לארבעים פרטית שמפניה
 והוא רבו, הם לכך. יתנגד שהוא לזה התנגדה והיא בבית, אצלו שלה הפרטיים ההולדת

4 ;1 הבית. את עזב
 בשמחתה. לשמוח שבא לה הודיע והוא ביד, בקבוק־יין לו היה חזר. הוא הצהריים אחרי

 ליום־ אותה וברכו אלמונים, אנשים חמישה איזה הגיעו בדלת. צילצול נשמע עשר בשעה
 ועוד אלמונים, חמישה ועוד אלמונים, חמישה עוד הגיעו אחריהם אותם. הכניסה היא הולדתה.

 מאות בשלוש מלא הבית היה שם, מתרחש מה להבין הספיקה שהיא עד אלמונים. חמישה
 שהכינה המאכלים את וזוללים בחגה שמחים ומאושרים, עליזים כולם לא־רצויים, אורחים

ביותר. הפרטיים מחבריה לארבעים
 שוחרי־המסי־ מיטב את אשתו של למסיבה הזמין ורוול, כסית לוורה, יצא שבעלה התברר

 מזוייסים. בחוגגים גדותיו על מלא הבית היה בלילה שתים־עשרה בשעה התל־אביבים. בות
 רק היה אפשר האמיתיים. המוזמנים בארבעים ולא במסיבה לא שם להבחין היה אי־אפשר

 עורכי־ שני את או זכאי, יגאל של ברכיו במרומי יושבת (כספי) פדרמן אילנה את לראות
מרשיהם. ליד הכן ניצבים כני־הזוג שני של הדין

 חשמלי. קצר לעשות מחבריה אחד את שלחה היא בפח. נפלה שלה שהמסיבה הבינה תלמה
כנו. על האור את השיב קבלן־בניין של אמונה וביד יצא, יגאל כבו. האורות

 למיטבח שלה החברים מארבעים אחד כל את בחשאי להזמין אלא ברירה לה נותרה לא
לו. שהכינה הפרטי מהאוכל בסתר שם אותם ולהאכיל

 נותרו והמסיבה האשד, הבעל, והלא־מוזמנים. המוזמנים כל התפזרו בלילה וחצי בשתיים
.1 ג לבדם•

!אחותי דא זאת
ו ידוע מאוד־מאוד זמר שעוד שמעתי
קור ושהפעם לארץ. עתה זה הגיע מפורסם

 עוד מהר, אליו רצתי סדקה. גל לו אים
 כדי הארץ, עפר את לשקת שהספיק לפני

 הגברים על דעתו ומה מיהו אותו לשאול
בארץ. והנשים

 נמוך, הוא שרתון. במלון אותו פגשתי
שלו. האמרגן על־ידי היטב ושמור שחרחר

ה<ד<דות תח<
ך ג׳ורץ אצל  ובכל חדש, כל אין ןץ5א

 מתנהג הוא החדשות. מן יורד הוא אין זאת
 יותר מעשן לא מדי, יותר שותה לא בסדר,

 מתנפלות זאת בכל צועק. ולא מכה לא מדי,
מחדש. פעם כל קצף, בשצף החדשות עליו

 החדשה עליו התנפלה רב לא זמן לפני
הקל מאחורי בסתר, סיפרה היא האחרונה.

 לבין שבינו לאוזן, ומפה לפה מאוזן עים,
 עומדת שהילה רומן, מתנהל שרת הילה
ול וילדיה, בעלה את הקיבוץ, את לעזוב
הקבועה. חברתו היות

 את גס החדשה עברה הארוכה בדרכה'
 שהיה מה כל את שמע הוא ג׳וקי. של אוזנו

 היא, לא ״אם לה: וענה עליו, להגיד לה
 העבודה. של הראשון ביום משתגע הייתי

 להגיד שאפשר בצוות היחיד הבן־אדם היא
 אשתי, את אוהב אני בן־אדם. שהוא עליו
 כשעצב־ פעם, מדי אבל אותי. אוהבת והיא
בחוץ. קנון פלירט מזיק לא נים,

 שהפיץ סי רומן. שום היה לא הילה ״עם
 חופי. (מנהל-הבמה) הוא הזה הסיפור את

 והקיבוץ הבית את עוזבת שהיא הפיץ הוא
ב ראש' בתפקיד אצלי תופיע היא בשבילי.

 לרדת״ רוצה אני העולם, את עצור הצגה
 בהצגה שהיו פעם כל אמיתי. כישרון היא

 הזנב, את וקיפלו כולם השתגעו בעיות, איזה
אותן. לפתור שנשארה היחדה היתה והיא

 הקלעים מאחורי להתחבר שהתחלנו ״ברגע
 אילו בינינו. רומן על לרכל הבנות התחילו

 מסתתר הייתי אז שדיברו, במה משהו היה
 להיות רוצה שהיא מאוד שמחתי אני איתה.

קומפלימנם.״ זה בשבילי איתי. בידידות

ת גרשו. ח את ת ה הוא ז  ענק לה קונ
ב לטיול נוסעים הם ובקיץ פנינים,

אירופה.
מא ט של השמרנית־מאד הא דנ  הסטו

 מאד, הזדעזעה דחופות, נקראה העליז
 שלא ל״י, 800ל־ מאלף הקיצבה קיצצה

 ואז ולמנדולח, לפינק כסף עוד יהיה
צרות. יהיו לא

 אם אותו שאלתי זמר. שהוא לי סיפר הוא
 הסתכל הוא לא־נשוי. או נשוי זמר הוא

 ״הוא אמר: האמרגן שלו. האמרגן אל בחשש
 זועמות, בעיני־זמר בו הביט הוא נשוי.״ לא

 אחביא לא ״אני הערב: בקולו עליו וצעק
 שהיא לי נמאס תמיד. כמו הפעם, אותה

 היא המזכירה. או האחות תפקיד את תשחק
 כאשתי.״ ותופיע תבוא

 לו: ואמר מהססת, בעין אלי פזל האמרגן
ה כל את תפסיד אתה שטות. עושה ״אתה

בארץ. שלך הצלחה
 כל את מקלקל אתה

קם, הזמר העסק.״
 ביקש מתמרד ובקול

לע שלו מהאמרגן
ה החדר. את זוב

ה את עזב אמרגן
ש סדקה ונל חדר,

 ליבו את בפני פך
האוהב. ההוליבורי

 כבר נשיי ״אני
 הוא שנים,״ שלוש
 את ״הכרתי לי, סיפר

ה מ ד ב כשהופעתי אשתי ס
 עם הוריה של מלון

 אני ואחת• עשרים בת היא שלי. התזמורת
ה שבשביל מבין אני אותה. אוהב פשוט

 סיפורים אספר שאני טוב יותר היה עיתונות
 איתר״ רב או ממנה, מתגרש שאני זה על

 ההוראות לפי אותה. אוהב שאני עובדה אבל
שנ בסוד. נשואי על שמרתי שלי הסוכן של

אחותי. שהיא כולם חשבו תיים
 נשוי שאתה שברגע ידוע זה ״באמריקה

 לי אמרו כזמר. שלך מהמניות הרבה יורדות
 אמנות, אוהבים שכאן ככה, לא זה שבארץ

 ולא שלו, השירה בגלל הזמר את ומעריכים
שלו.״ החיצונית והצורה החיים צורת בגלל

המייפה הלנה

ה1בסנ רואו דוו
 מוטלת אינה הירש פוקח של גבריותו

 תל- ברחובות יום־יום מוצגת היא בספק.
 מכף משכנעת ומהודרת, מצוחצחת אביב,

 היא בספל! מוטל שכן מה ראש. ועד רגל
בנות־זוגו. של נשיותן

 פוקח. הלביש שעבר השבוע מימי באחד
 מהודרת, בחליפה שלו הגבריות את הירש
 חזר אותה בישם אותה, ורחץ אותה סירק

אנגלית. דוברי בחברת לצברה, אותה ציא
פו־ מראש. הצפוייה בצורתו התחיל הערב

 שבאולם הנשים בולט. במקום התיישב קה
 בהן התאהב הוא נואשת. אהבה בו התאהבו
ו צנוע באומו־ מסתיים היה והכל בחזרה,
 הבדרנית בפתח פתאום הופיעה לולא מכובד,

ה צרפתיה חשפנית המועדון, של הנוכחית
מרים. הסתמי בשם לעצמה קוראת
מק בעין הקהל את סקרת הופיעה, היא

 הערב. של המאהב על נפלו ועיניה צועית,.
 ניגשה היא עיניה, את כיסה אהבה של דוק

 חייכה רוטט, ובלב מהססים בצעדים אליו
 ביקשה וענוג רך ובקול ביישני חיוך *ליו
הריצ׳רץ׳. את לה לפתוח ממנו

 הריצ׳רץ׳. את לה פתח ידה, את נשק הוא
לא אדם לפניה שעומד מיד הבינה הבדרנית

*י

י״-,

 העולמית, מלכת־ד,איפור נפטרה השבוע
 שלושים נתגלו במותה רובינשטיין. הלנד!
 חייה. כל העלימה אותן האבודות, השנים

 שישים, בת ולא במותה, 94 בת היחד, ־,יא
שנראתה. :פי

ה מסודותיה׳ כמה עוד נתגלו מותה עם
ל נשואה שהיתר, העובדה התגלתה ידועים.

 י ושבשנו־ כמובן, זה, אחר בזה בעלים, שני
 פט־ בתמידות אותה ליווה האחרונות זיה
שלה. העיתונות קצין או״היגנם, ריר)

 העמיד מסעותיה, בכל אותה ליווה הוא
 ליצור כדי לרשותה, הנעימה אישיותו את
לש והקונות, הקונים עולם עם קשריה את

ליבו. בכל אותה ולהעריץ בריאותה על מור
 ראשון, בגוף זכרונותיה את כתב הוא
ה הכותב חתימת בלי האשה, של מפיה

מרים
 משכה כן על מדופלם. ז׳ואן דון אלא פשוט,

 מול אוחו העמידה הבמה, מרכז אל אותו
אותה. להפשיט עליו וציוותה הזרקורים

 שכח התבלבל. לברוח. ניסה נבהל. פוקה
 הבדרנית ומושבע. גברי ז׳ואן דון להיות

 הגרביים. מן זה את שמתחילים לו הסבירה
 זוגתו בת עם נאבק באימה, נתקף הוא

 ודפיקות־ ברכיים בפיק משם לברוח והצליח
לבד. התפשטה היא לב.

 קרה מה אותו ושאלו אליו באו כך אחר
 משכה לא בכלל שהאשה הסביר הוא לו.

 גבר: אלא אשה היתה לא היא כי אותו,
 הסביר, הוא זה,״ את לעשות יכולתי ״לא

אותי.״ אנסה היא אחרי■ חיזרה לא ״היא

 וניהל אודותיה, על ספר הוציא הוא :מיתי.
 הביוגרפיה להסרטת בקשר משאים־ומתגים

שלה.
 כשהיתה בלילות, לידה יושב היה הוא
 כש־ אותד, ומברר לבדה, להישאר פוחדת
חייו. את לה הקדיש הוא משתעממת. היתד.

 בשלושים בערך ממנה צעיר היה הוא
אשה, נשא לא ומעולם שנה,
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