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רמע1
 הדובר־לש־ תתחתן שעבר השלישי ביום

 מוסינזון, אביטל מפא״י־לשעבר של עבר
סולומון. אדית בח׳־ל עם

 אביטל. של מיודעיו בל הוזמנו לחתונה
 עסקניה המפלגה, בחירי חברי־כנסת, שרים,

 רק הגיעו המוזמנים שמכל אלא ואוהדיה.
איש. מאות שלוש

 ישעיהו, ישראל שר־הדואר השושבין,
 שלחה מאיר גולדה הטקס, את לנהל עזר

 זהמיברקים, השמחה, את שהרבה זר־ענק
 סיבת את הסבירו הערב, כל במשך שהגיעו
 באותו והאנשים. האישים כל של היעדרם

 לוויתה נערכה בבוקר, השלישי היום יום,
 בך פולה ראש־הממשלה־לשעבר, אשת של

לד ורצה כמובן, זאת, ידע אביטל גוריון.
הצליח. לא הוא אבל החתונה, את חות

וארית אביטל

בעל נושא<ם א<ך
 אומרים הבלתי־רשמי. בעלה עם להתחתן רוצה לא כבר מיבאלי שרבקה אומרים

 לה. בוער שלא אומרים לבעל. אותו לשאת ממהרת לא היא ועכשיו ילה לו ילדה שהיא
ואומרים. ואומרים ואומרים האנשים, עליו יגידו ומה שלו, הכבוד לה איכפת לא

 בעלה את לשאת רוצה דווקא רבקה נכון. לא זה שאומרים מה שכל מגלה אמיתי מחקר
 אחרת, אשר, לו יש חוקי, באופן שעדיין, אלא לאשה. אותה לשאת רוצה והוא לבעל,

כחוק. לו נשואה עדיין הזאת והאשה בלונדון,
 החוק לה. נותנת לא אנגליה שמלכת אלא רוצה, היא להתגרש. רוצה לא שהאשה לא

לפחות. שנים שלוש מזה אנגליה לתושבי רק גירושין מתיר על־ידה החתום
 לא שזה כדי זאת, ובכל שלה, האבא גם וכן עורכת־דין, היא מיכאלי רבקה של האמא

 הללו ועורכי־הדין ובבריטניה, בארץ חדשים, עורכי־דין רבקה שכרה במשפחה, יישאר
 ואת הבעל, גירושי את לזרז האנגלי, החוק על להתגבר כדי תחבולות למצוא מנסים

החדשה. לכלתו נשואיו
 בנה, ליבוביץ, יונתן את מאכילה היא דיומא. בענייני מיכאלי רבקה עוסקת בינתיים

 נקרא הילד אותו. להרגיע רצה היא בלילות, בוכה וכשהוא איתו, משחקת אותו, מחליפה
איך. אותי יתשאלו אל האבא. שם על נרשם הוא כי מיבאלי, יונתן ולא ליבוביץ, יונתן

 הופעת־ את תערוך היא תיתפר, שלה המהודרת ששימלת־ההופעות לאחר למרס, ובחמישה
למדינת־ישראל. שנה עשרים מלאת לכבוד הופעה הלידה, לאחר שלה הבכורה

נטלה התעטשה
 גוני גאולה שכבה משנה למעלה לפני

ב שלקתה לאחר תל־השומר, בבית־החולים
עצבים. התמוטטות

כדורי־ בעזרת החלימה, היא שנה במשך
__________ שבוע ולפני ארגעה,

 בבית, ישבה היא
ט״ ידידה עם יחד  מו
 וידיד ציגלה קה

 ה־ העיתונאי משותף
גד* ישראלי־גרמני,

 ועוד ברלי, עון
 (זה חברים. כמה
 שהיא אחרי היה

 סיפור את לי סיפרה
ש לפני אבל חייה,

להת הספיק הוא
הא בגיליון פרסם,
חרון.)

שיחהשל כשעה לאחר
גוני

ונעימה, שלווה

החוזר הביקור
 אירית עומדת הקרוב הרביעי ביום

 יקותיאל המלמאי של בתו פדרמן,
 לשווייץ. אמה עם יחד לנסוע פדרמן,

 אמה, עם דווקא למה אותה כששואלים
 שא• אומרת היא לשווייץ, דווקא ולמה

 אותה. ללוות נוסעת והיא חולה, מה
 שתי־וערב, חקירת אותה כשחוקרים אבל

 את ללוות נוסעת אומנם שהיא מתברר
החו אמה שני מצד אבל החולה, אמה

ידי עם לפגישה אותה ללוות נוסעת לה
לסקאר. ז׳אן לעתיד, ארוסה דה׳

 הצליחו לא ישראל ציידי שכל מתברר
 עשה ובמקומם המלונאי, בת את לצוד

 צרפתי־מרוקאי, מיליונרים בן זה את
 כשהיתה עוד אירית את שהכיר ,25 בן

 הזאת ההיכרות את וחיזק קטנה, ילדה
בשווייץ. אחיה עם כשלמד

יום־ היה כשלאירית בדצמבר, 17ב־

אירית

 לקח ההזדמנות, את ידידה ניצל הולדת,
ארצה, מטוס קפץ'  איתה לחגוג כדי ו

 אירית של כשאמה עכשיו, המאורע. את
ההז את אירית מנצלת לשווייץ, נוסעת
 ביקור אותו לבקר לנסוע כדי דמנות
חוזר.

ותגאהב האשת הנירגש, הבער,
 עם בגריל, סרטנים, אוהב ברינד יוד
 טר־ סטיק על משוגע הוא פפריקה. הרבה

 בלתי־מבו־ מבשר העשוי כטיק כלומר, טי׳
 ומצופה בדם, טבול סטיק לפחות או של•

לא אוהב הוא בעיקר אבל פילפלים, גרגרי
כמשמעו. פשוטו כוסות. כול

אם ש.., נכון ה
והעשי• המפורסמות הנשים אחת ^

 מעולם, נישאה שלא בארץ, ביותר רות
 וילה רכשה הלסביות, בנטיותיה והידועה
בארץ! לבת-טיפוחיה מפוארת

המזרח״, ״יריד מול הדלק, תחנת
 לאשת־חברה קבוע מקום־מיפגש משמשת
יה לבין לילדים, ואם נשואה יפהפיה,

!בשלושה ואב הוא, אף נשוי לומן
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 קסבה, במסעדת כשביקר האחרונה בפעם
 ושני סינטרה פראנק עם ישב הוא

 דוגלאס, קירק עם שלו, הראש שומרי
 העיקרית המנה את שסיים ולאחר בנו, ועם

 כוס־ תפס הוא הקינוח. את לאכול התחיל
 בשיניו, אותה לפצח והחל עבה, זכוכית
 את כשגמר אותר. ולבלוע אותה ללעוס
הט האוכל על המסעדה לבעל הודה הכוס,

 של מחיאות־הכסיים לקול ויצא, שלו, עים
 של אחת טיפה אף לו ירוה לא הצופים.

צוענים. אצל זה את למד הוא דם.
 מדברים שכולם הזה הגאון קונרי, שץ

הר עם בארוחה, שעות שלוש ישב עליו,
הו לא הזה הזמן כל ובמשך מוזמנים, בה
מילים. עשר מאשר יותר מפיו ציא

 יותר הרבה היה לעומתו, כרסר, פייר
 ענקית, ארוחה מזמין היה הוא פטפטן.
מחסל רק בה. נוגע היה ולא ושמנה, גדולה

 יצאה הנוכחים, סליחת את ביקשה היא
 את אחת בבת ובלעה האמבטיה, לחדר

שלה. גלולות־ההרגטה כל
 אותה לחפש שיצאו המודאגים, ם הידיד

 מצאו רב, זמן במשך הופיעה שלא לאחר
 אמבולנס, הזעיקו עילפזן, של במצב אותה

איכילוב. החולים לבית אותה והובילו
 השגחה תחת שם, שוכבת היא עכשיו
 מלבד אליה, לגשת אסור ולאיש רפואית,
ר, יופקד! לבעלה, ג נ י  מיטתה ליד תיושב ז

 בתו היתה כאילו בה ומטפל ולילות, ימים
הקטנה.

 ה־ בבית־החוליס, שוכבת שהיא ובזמן
 האו־ תלמידת אופיר, נעצרים. אינם חיים

 בהבימה, וסטאטיסטית העברית ניברסיטה
 שולחנות בהצגה מקומה את למלא נקראה

 רצתה עימו מוטקה, הטוב וידידה נפרדים,
 ולנסוע בארץ להשאירה עומד להתחתן,
לגרמניה.

מהירה. החלמה לגאולה מאחלת אני
★ ★ ★

 בן־גורירן, עידוא התוודה שנתיים לפני
 וסיפר ואהבותיו, חייו על הזה, העולם בפני
 וממוסדות מבתי־מרפא מגלולות, נגמל אין

שונים.
 התגרש הוא רב. זמן עבר מאז

 החל ליי, דוריאן סוכנת־הדוגמניות
כדו לקחת והמשיך

 לימים להיעלם רים,
ול ולשוב שלמים,

מוז סיפורים ספר
רים.

 לנסוע צריך ״אני
 היה הוא לפאריס,״

ל צריך ״אני אומר.
 מ־ כסף הרבה קבל

 עומד אני דוריאן.
 עומד אני להתעשר.

ול לפאריס לנסוע
התעשר.״

נע הוא כן אחר
 ארוך, לזמן שוב לם

הסיפורים.
 נמצא הוא עכשיו

 ייצא מתי ידוע ולא
קרוב.

מאשתו
משמין,

בן־גוריון
אותם עם שוב וחוזר

 מבתי־המרפא, באחד
שב־ מקווה אני משם.

ההזנה'הכסף
 הארץ את עזבה דל־ביאכקו ויויאן

 היא מיליונר. עם להתחתן לחוץ־לארץ ונסעה
 בסדר, היה הכל והתחתנה. מיליונר מצאה
מאושרים. היו וכולם

 מיל־ לא שלה שהמיליונר התברר אחר־כך
 כסף. קצת עם רגיל בחור סתם אלא יונך,

 על התגברה היא נורא. לא מדי, יותר לא
איתו. לחיות והמשיכה המשבר

 מבעלה, התגרשה דל־ביאנקו אמא בינתיים
 את לטיפולה קיבלה וירי, של החורג אביה

 לנסוע והחליטה ויויאן, של החורגת אחותה
בתה. את לבקר

 ויויאן של שבעלה התברר שבינתיים אלא
לו יש שבעצם אלא מיליונר שאינו רק לא

לע התחילה ויויאן מכספים. חובות יותר
להתגבר. החלה זה על וגם בוד,

 היא הביקור. על ויתרה לא האמא אבל
 הגדולה, לבתה נסעה הקטנה, בתה את לקחה
 הגיעו מכן, לאחר חודשיים עכשיו, והנה
 של הקרובים גירושיה על שמועות ארצה
מבעלה. ויויאן

 ראתה היא החותנת. אשמה שבכל אומרים
 בעיניה, חן מצא לא שלו הכסף הבעל. את

 בינתיים ארצה. לחזור מויויאן דרשה והיא
 אין כאילו — אטה וגם ויויאן גם עובדות
בסביבה. מיליונר

איחה. יחד שהוגשו בקבוקי־היין את
 מתחיל היה הוא הראשון הבקבוק לאחר

 השני הבקבוק לאחר האמריקאים. את לקלל
 לאחר האנגלים, את לקלל מתחיל היד, הוא

 על מסתכל היה הוא השלישי הבקבוק
מס ,אמריקאי עליו: צועק הסועדים, אחד
כמוך אנשים עם יושב לא אני ריח,

ספרדי ירח־דבש
 ניגש האחרון, שישי ביום לאה, ואשתו רבץ יצחלן רב־אלוף להמריא עמדו כאשר
 להם שנותרה וחצי החודש חופשת את יבלו היכן שאל עתי״ם, כתב בשדה־התעופת אליהם

החדש. לתפקידו ייכנס שהאיש־שלנו־בוואשינגטון עד
.בצרפת ,נהיה רבין, לאה התחמקה נוסעים,״ ״אנו ״באיטליה . . .
 לדעת, צריך היה לא ואיש ידע, לא איש מאוד. ודיפלומאטית אלגנטית תשובה זו היתה
בספרד. דווקא שלהם השני ירח־הדבש את לחגוג מתכוונים ואשתו השגריר שכבוד

 שניט. מזה האיברי חצי־האי של הרזמאנטית זהאוזירה ספרד על חולמת רביך לאה כי
 שומרים שלישים, ללא בעלה במחיצת להימצא הראשונה ההזדמנות לה כשיש ועכשיו,
ניסע. ,החליטה: היא ומלווים,
 לא העדיפו כן על פרנקו. של ספרד עם דיפלומאטיים יחסים אין שלישראל רק היא הצרה

 של האמיתי מקום־הימצאו את בסוד לשמור משרד־החוץ אנשי גם אלא בני־הזוג, רק
השגריה. כבוד

המסעדה. את ועוזב אחת!״ במסעדה
 קסבה, בעל מספר אחד,״ מיליונר ״יש
 למגבית. מיליונים ״שתורם גטניו, אמיל

 מופיע הוא לשבעים. מעל כבר זקן. הוא
 ואורחים, שרים ניני כל עם פעם כל כאן

 פעם כל מבקש הוא הארוחה וכשנגמרת
ש נייר, בחתיכת השאריות את לו שיארזו

אחר־כך.״ לאכול מה לו יהיה
 אבל קסבה, של האוכל את אוהב אמיל
 מהאמא טוב יותר שמבשל אדם אין לדעתו

 כשהוא ואחת. שמונים בת כבר שהיא שלו,
 במסעדה אוכל הוא אמו, אצל אוכל ילא

שם. האוכל על מתלונן לא והוא שלו.
 בעל־ של הקשים התפקידים אחד מהו

 בעל אצלי ישב שבוע לפני ״הנה מסעדה?
הו פתאום אכלו. ושניהם שלו, והפילגש

 שלה. המאהב עם שלו האשד, בכניסה פיעה
 הכל מקום. שאין לה ואמרתי אליה ניגשתי
קשה.״ תפקיד זה תפוס.


