
 שהחלו, אחרי חודש ארבע־עשר בדיוק
הת לא ״הם קיצם. אל אלה נשואין הגיעו

התנד רק ״הם עידוא, שאומר כפי פוצצו,״
עשן.״ כמו פו

★ ★ ★
חולשה של רגע

ו ל י פ י דיו ו  בן־ עידוא של הקרובים ידי
הפעם. לזהותו מתקשים היו גוריון

 הצעיר מעוררת־הערצה. בצורה שמן הוא
 בקושי מגיע כשמשקלו הארץ, את שעזב

 קילו. 86 של במשקל חזר קילו, 60ל־
 כדי לעידוא הספיק אמנם בארץ אחד שבוע

 לא זה אבל ממשקלו, קילו 11 להוריד
 אחריו שהגיעה לי, שדוריאן כדי הספיק

לאתרו. תצליח לא בהולה,
 שעות 36 שהתה שבוע, לפני הגיעה היא
הפרק את שכרה בתל־אביב, הילטון במלון

 להפגיש שינסה כדי שימרון, ארווין ליט
שנה) (לפני בך־גוריון הזוגלהפגש סירב הבעל אבל עידוא. עם אותה

 דשמוח מגה אין
עידוא של לאידו

 כאשר הרגליים על עמדה הארץ ל ף*
 עידוא הסופר לראשונה הנה הגיעו
 דוריאן פאריס, דוגמניות ומלכת בן־גוריון

 שיירות הסנסציוניים. נשואיהם אחרי לי,
 שם קיסריה, למלון לרגל עלו שיירות
 במו לראות כדי המאושר, הזוג התאכסן
 ),1410 הזה (העולם הגדול הפלא את עיניהם
 מצא טיים האמריקאי השבועון שאפילו

מפורט. תיאור לו להקדיש לנכון
 בארץ. לי ודוריאן עידוא היו שוב השבוע

 מתי־מספר. רק כך על ידעו שהפעם אלא
 על שהידיעה מבלי אינקוגניטו, הגיעו הם
 הקרובים ידידיהם מלבד לאיש, תוגנב כך

 והיתה לחוד, הגיע גם מהם אחד כל ביותר.
מאוד. טובה סיבה לכך
כל מאושר אינו שוב המאושר הזוג כי
 הרי מדוייקים, יותר קצת להיות ואם בך.

 הישראלי הסופר בין הסנסציוניים שהנשואין
 ממנו המבוגרת ומלכת־הדוגמניות, 27ה־ בן
בגי להסתיים עומדים בלבד, שנים 18ב־

פחות. לא סנסציוניים רושין,

החוקית. אשתו עם
 ״פחדתי בגלוי, עידוא מודה מאוד,״ ״פשוט

 האנצ;קלופדיה כרכי עם לפגישה תבוא שהיא
 שעשתה כמו עלי, לזרקם כדי בריטניקוז

הפרידה!״ בשעת
בסי דבר שום הרבה? לדבר למה אבל

העוב כמו ומעורר מסעיר אינו הזה פור
 רשות אז גורע. המוסיף וכל עצמן, דות

לעובדות: הדיבור
 מצהיר אשתי,״ עם בקונפליקט נמצא ״אני
 תביעת־גירושין, נגדי הגישה ״היא עידוא.
 כנימוקים ציינה היתר בין בגידה. של בעילה

 מצידי נפשית התאכזרות לבקשת־ד,גירושין
אב כבר וזה גופנית. והתאכזרות כלפיה
 שהרבצתי הראשונה בפעם הרי באמת• סורד

במקום. בו התעלפתי למישהו
 את גם שלי, החובות כל את ״חיסלתי

שנסעתי.״ לפני בארץ שהשארתי אלה
בתביעת־ דוריאן תזכה אמנם שאם מסתבר

 התחתנתי אתמול יקרה, ״אמא הלשון: בזו
האחרונה!״ בפעם

 החתן: מי לה כשנודע האם, של תגובתה
 עוד שעכשיו מה יהודי! אלוהים, ״אוי
סיני!״ רק זה במשפחה לנו חסר

 עידוא של לרגליו נפרשה פאריס כל
 סיפרו השמועות אבל אלה. נשואין אחרי
 אותה העבירה דוריאן של קינאתה כאילו

 בחדרו עידוא את כלאה והיא דעתה, על
 ללא איש עם להיפגש לו שתתיר מבלי

ידיעתה.
אומר שמועות,״ לזה קורה לא ״אני
 לא מעולם השמצות. סתם ״אלה עידוא.
 דיגמנה. והיא כתבתי, אני שם. כלוא הייתי

 מאוד הרבה כתבתי משוגעים. חיים לי היו
 נושא על ספר של כתיבתו את וסיימתי

האהבה.״
★ ★ ★

חיים חצי
ל ב האה בארמון בסדר היה לא משהו ^
ה ב  חצי זה ״נשואים ודוריאן. עידוא של ו

לק ״אבל עידוא. מסביר הדיעות,״ לכל חיים,
 חמישה גם הנשואין עם אוטומטי באופן בל

כבר זה הקודמים, הבעלים של ילדים,
המשרתים צוות מאמצי למרות בחיים. שינוי
 בתה לבין ביני אהבה יחסי נקשרו בבית,

השלוש בת מיראנדה, דוריאן, של הקטנה

לי דוריאן

 כמה לעידוא להעניק תצטרך היא הגירושין,
 נישאה היא כי מרכושה. טובים מיליונים

 חתימת בשעת אזרחיים. בנשואין לעידוא
 בני־הזוג נוהגים האזרחי הסכם־הנשואין

 אחד כל לוקח לפיו הסכם על לחתום
 שהביא מה את פרידה, של במקרה מהם,
לנשואין. עמו

 רק דוריאן, אל כשבא עמו, הביא עידוא ״"
 את הביאה דוריאן משופשף. גלובוס עט

 כל בליבה יקדה האהבה אבל המיליונים.
הסטנ ההסכם על לחתום סירבה שהיא כך,

 פירוד של שבמקרה כך על עמדה היא דרטי.
 חצי־חצי. שמה על הרשום הרכוש יחולק

 עידוא, מסביר רש״ח״, שנקרא מה ״זד,
 לספרי להזדקק צריך לא חולשה.״ של ״רגע

 שרכושה לגלות כדי הצרפתי מס־ההכנסה
 דולא־ מיליונים. בהרבה מסתכם דוריאן של

ישראליות. לירות לא רים,
★ ★ ★

כלא איגו הרמון
 ושל עידוא של שגרושיהן היא ז^אמת

 שהכיר' מאלה איש יפתיעו לא )דוריאן (
 מפלאי אחד זה היה מקרוב. שניהם את

אחרת. קורה היה אילו הטבע
 דוריאן, רבות. הבטיחה ההתחלה אבל
 ביותר המבוקשות הדוגמניות אחת לשעבר
 שיש סוכנות־דוגמניות בעלת וכיום בעולם,

 עי- את הכירה העולם, בבירות סניפים לה
 שנים, כמה לפני זה היה במיקרה. דוא

 לחוות׳ ממנה ביקש למשרדך״ שהתפרץ שעה
 המתוקה שכתב הראשון הספר על דעתה את

 לקשור השניים המשיכו מאז והמופלאה.
 בעתי שעברה, בשנה רק קשרי־מכתבים•

 להקת של כמנחה לפאריס הגיע שעידוא
 בכל הגדולה האהבה פרצה התרנגולים,

שוב. נפגשו השניים כאשר להטה,
לעי־ בחמישית. נשואיה אלה היו לדוריאן

החתו אחרי מיד אבל ראשונים. נשואין דוא
שבטקסאם, לאמא מברק דוריאן שלחה נה

 ניסתה שלה האנטישמית האומנת וחצי.
 שליטפתי פעם שבכל כך אותה, לאלף
 זאת למרות לצרוח. התחילה היא אותה

 אלי באה היתר, והקטנה מאוד, התיידדנו
זריקות. לה שאעשה ומבקשת פעם בכל

 היא נהדרת. אשד, היא עצמה ״דוריאן
 עסקים, מנהלת מבשלת, סורגת, רוקמת,
 שמהזמן היא הצרה והכל. במנות עובדת

 בוייאט־נאם, המלחמה את מנהל שג׳ונסון
 טקסאסיות. בדרכי־לחימה להשתמש מקובל

 במוצאה. טקסאסית היא כי קל, זה ולדוריאן
 דרכי־התחבורה כל את לי הפציצה פשוט היא

שלי.״
★ ★ ★
לגמרי לא־מבוססות האשמות

 היתד■ בארץ הראשון כיקורם עת ך*
לפאריס, כשחזרה אולם בהריון. דוריאן

 שוב נמצאת היא עתה הוולד. את הפילה היא
 להתגרש החליטה זאת למרות בהריון.

 גרם מה בבטנה. נושאת שהיא הילד מאבי
לכך?

 עידוא, מספר חודשים,״ כמה לפני ״עד
 פחות כסידרם, שלנו חיי־הנשואין ״התנהלו

 להתפר־ כבר התרגלתי כלומר: יותר. או
 כל ללא שנגרמו אשתי, של צויות־הקנאה

סיבה.
 חולל זה לאמריקה. נסענו האחרון ״ביוני

 והש־ לגמרי שם השתגעתי כביר. שינוי בי
וסופ גלידות של ארץ זו אמריקה מנתי.
 צורך שהיה עד וזולל, אוכל הייתי גניות.

מהמס אותי להוציא כדי שוטרים להזעיק
עדות.

 המקרים אחד לי אירע אגב, ״באמריקה,
 משבועתי־ אחד עורכת בחיי. ד,מבדחים

למסי אותנו הזמינה המפורסמים האופנה
 באמריקה העילית האופנה צמרת כל בה.

 הפיפט של העסקים אנשי וכל שם, היתד.
אבניו.

עור- אותה אלי ניגשה המסיבה ״באמצע

טולצ׳יף מריה
כו ולעיני מופלגת, כשתיינית הידועה כת,
 שפגשתי מאושרת כל־כך ,אני הצהירה: לם
 מעריצה כך כל אני בן־גוריון. מר בך,

 למען שעשית הנפלאים הדברים כל על אותך
 יפסיקו המסובים שכל עד המתנתי ישראל.׳
 רצינות: באותה לה השבתי ואז לצחוק,

דבר!׳ לא ,על
 לפאריס. מניו־יורק חזרנו חודש ״לפני
 לפרנקפורט, שאסע ממני ביקשה דוריאן

 ליום נסעתי משהו. עבורה שם לסדר כדי
 תמונות 11 עמי הבאתי כשחזרתי אחד.

 בשם אמיתית יפר,פיה גרמניה, דוגמנית של
טיפאני.

 קרעה מידי, התמונות את חטפה ״דוריאן
 עלי התנפלה היא אותן. ושרפה אותן

 עשית מה אותה? ראית ,איפה בצעקות:
 מהדורה להיות הולכת שכאן הבנתי איתר,?׳
 התחלתי נירנברג. משפט של 396 מספר
 כשהיא מזוודות, בחמש חפצי את לארוז
 נעליים, הזמן כל עלי מלהשליך פוסקת אינה
 בריט־ האנציקלופדיה של הכרכים כל ואת

האל״ף־בי״ת. סדר לפי ניקח,
 כשמתחילים אבל אשה. של בומבה ״היא
האינסטינק התגובה כאלה, דברים עלי לזרוק
 היה לא למיקלט. לרדת היא שלי טיבית

 כאילו שלה, ההאשמות כל איתה. לדבר מה
 הן שלה, הדוגמניות כל עם בה בגדתי
מבוססות.״ לא לגמרי

★ ★ ★
אחרת ככר יש

 רציני, שהעסק דוריאן פשראתח בל
 מיהרה אותה, עוזב באמת ועידוא

 להפעיל ניסתה היא לארץ. אחריו לרוץ
 הגשרים את מחדש לגשור כדי מתווכים,
 לשמוע מוכן אינו שעידוא אלא ביניהם.

האנציק של כרכים הזורקת אשד, על יותר
בריטניקה. לופדיה
 בינינו יסתדר לא דבר ששום חושש ״אני

 כדי שאוכל מה כל שאעשה יודע אני עוד.
 שבסיכומו חושב אני כי שוואנץ, להיות לא
טוב.״ בחור אני דבר של

 כי כך. החושב היחיד לא שהוא מסתבר
 הספיק בארץ שוהה הוא בהם בשבועיים

 אשה עם הדוקים קשרים לקשור עידוא
 לי. דוריאן מאשר פחות לא מפורסמת

 מריה של בחברתה לאחרונה נראה הוא
 הניו־יורק! של בלרינה הפרימה טולצ׳יף,

 במסגרת בארץ עתה השוהה באלט, סיטי
האינ טולצ׳יף מריה הישראלי. הפסטיבאל

 בלג־ ג׳ורג׳ של לשעבר אשתו היא דיאנית
הלהקה. של המפורסם הכוריאוגרף שין,

 שנה, 11ב־ מעידוא מבוגרת שהיא נכון
המ אשה במחיצת שנה שחיים אחרי אבל

מרענן. כבן זה שנה, 18ב־ בוגרת
 טולצ׳יף מריה של עמדתה את לברר ניסינו

 חדר לחדרה, טילפנו העניין. לכל בקשר
 כמובן, היתד״ היא דן. במלון 543 מספר
הטלפון. את הרים לא איש אבל בחדר.
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