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לאביב חוש אביב
בת היא רחל. לאחרונה, אביבי אלי כשהתחתן

ו

ורחל אלי

 לאכזיב והגיעה ,19
־1ש לפני לראשונה

שם, נשארה תיים,
בהפסקות. מאז,

 באה היא תחילה
 בתפקיד לאכזיב

במוזי מדריכה של
מאו אלי. של און
 התפשטו יותר חר

בי השיחה נושאי
לענ מעבר ניהם
הת המוזיאון, ייני

מאוד. פשטו
שי אירעו כאשר

 נראתה אלו, חות
 של אשתו רינה,

 את עוזבת אלי,
ל ונוסעת אכזיב
חיפה.
 אלי נשאר כך,

 עם מהזמן חלק
 מהזמן חלק רחל,

 הצרות רינה. עם
ה כאשר מתחילות

 אז נפגשות. שתיים
בעי — מאוד רע
לאלי. קר

״רי הוא: אומר
 אני אשתי. היא נה
אותה. מחליף לא

 שאני לי צר נורא
— צעירה ילדה היא רחל לה. מכאיב  האחרונים. נישואיו שאלו הודיע הוא

ב שוב אצלו שביקרתי לאחר כעת,
 בנידון. ספקות לי יש אכזיב,
אצלי יצרה האלה הספקות את

 קשור אני לעשות? יכול אני מה אבל
 הגבר. נאום זה.״ וזהו — אליה גם

אהה,

 ציורים. באפקה שלו מהווילה שהוציא
 מבית־ה־ צו השיגה אשתו כי למה?

 מבני־הזוג אחד לאף שאסור משפט,
 שיתבררו עד המשותף ברכוש לנגוע

 לא שלדבריו אבי, ביניהם. העניינים
 מן חלק לקח הצו, את לקבל הספיק
אגם, של תמונות הכולל שלו, האוסף

 — ורוזנטל לטיף גוטליב, רבינוביץ,
ונעצר.

למשט נחפז שאולי. רפי ידידו,
 הם בחוץ בערבות. אותו משחרר רה,

במכו יושבים הכלה הורי את רואים
אח בעניין עוקבים שלהם, האודי נית
ההתרחשויות. רי

רביעית: מערכה
 בבית־ רביעי, ביום הבא, בשבוע

 תטען שם בתל־אביב. המחוזי המשפט
היל את לחטוף רוצה שבעלה מלכה

 היא זה מלבד געוואלד. — ולכן דה,
 המדוייקשל בסכום דמי־מזונות תבקש
לחודש. ל״י 2508

 לא בסוף? שמונה עם דווקא למה
החשבון. לה יצא ככה יודעת.

טשואי
שרשרת

 נחום אבל — אפשרי שזה חשבתי לא
 הוא לי, נדמה ובכך, שוב. זאת עשה שליט

בארץ. הנשואים אלוף להיות הולך
 הבלונדית הזמרת היא הפעם המאושרת

 ל־ שתיכנם הגיאמבו, כוכבת *, אדו: מירי
 החוזר הפיזמון את ששרה כזו היסטוריה

 ושלו־ חדווה הטלוויזיונית האפופיאה מתוך
ש לפני ואני, חדווה לה שקראו זו מיק.

בג התקפת־לב קיבל כמעט מגד אהרון
ללה.

 מאוד ארוכה בשורה האחרונה תהיה מירי
 של הראשונה אשתו מאושרות. של מאוד
ב בגרוש באופרה כרגע המופיעה נחום,

 תחיה העיתונאית היתה החיפאי, אטרוןת
ר,  הנראה וכפי בטכסאס, כיום הנמצאת הד

שם. התחתנה
ל כיום הנשיאה זיוית, — השנייה
הרק — השלישית אגרמסץ. מתניה

 אביעזר. כדוריה הגלריה ובעלת דנית
 — הרביעית כמעט כלומר, — הרביעית

 כני של אשתו כיום שהיא מיקי, היתה
 יצאה לא האחרון ברגע רק אמדורסקי.

 — ועכשיו מתכוונת). אני נחום, (עם חתונה
מירי.

 להגיד הלשון בקצה לי מגרד וממש
מעיזה. לא אני אבל — משהו

של הרומן
הל<ת

קממור

קתמור הלית

ה את מאבדת מזדקנת! שאני יתכן
מ י השמיעה הראייה! חוש את ז כושר
 שנה חצי זה מתנהל ממש, לאפי תחת
 מזה ידעתי לא ואני — מסעיר רומן

בכלל.
ה דוגמנית בין לרומן מתכוונת אני
ה הבנות אחת קתמור, הליוג צמרת
הגדו בעיר והקוקטיות החכמות יפות,

הבנים אחד יריב, שייע לבין — לה

מלוזמת
השחרור

גליה של
 אר־ גליה קפצ,ה שעבר שני ביום

 נוספת ישיבה לרגל לצרפת, שוב קין
 שעמדה שלה, הגירושין משפט של

 מקווה גליה חמישי. ביום להתקיים
תח ושהיא האחרונה, הישיבה שזוהי

המיוחל. הגט עם ארצה זור
 ארוכים חודשים כבר נאבקה גליה

להת־ מוכן שלא הצרפתי, בעלה עם

ארקין גליה
 דיווחים שקיבל למרות ממנה, גרש

 בישראל, אותה הקורות על מדוייקיס
 סופית החליטה שהיא כך על וביחוד

לאח ורק בלעדיו. — בארץ להישאר
 שהעסק הבעל כנראה הבין רונה

 יוותר שהוא סיכויים יש ולכן אבוד,
אחריו. הבא לטובת גליה על

 את שמשחק זה גילת, מרטין זהו
 של לה־דום באירמה ההונגרי השוטר
פשנל.
 ומאוהב לאללה, חתיך ,24 בן הוא
 שגם ומאחר הראש. מעל עד בגליה

 איך לכס לתאר יכולים אתם בו, היא
חירו על בצרפת, שם, נלחמת שהיא

מבעלה. תה

 באותה והתרבותיים העשירים הרציניים,
עיר.

להע יכולה שאני התירוץ אולי גם זה
 קודם: הרומן את גיליתי שלא על לות,
 ב־ ״גורדון״ גלריית בעל צייר, — שייע

 למשפחת בן לילד, ואב גרוש תל-אביב,
 קריית את שבנתה הידועה, ריבלין

 במקומות להסתובב נוהג לא — ריבלין
 משום שם. להסתובב נוהגים שאנשים

מעיני. להתחמק הרומן הצליח כך
 תהפוך בחתונה, הרומן יסתיים אם
ה לאחת גם תואריה, לכל נוסף הלית,
 אחיי״ ושתי שייע :בעיר העשירות נשים

אש ליאורה, היא מהן שאחת — תיו
 אחרי ירשו, — קוטלר עודד של תו

מיליונים. של ירושה אביהם, מות
 היה יכול לא זה — יקרה זה אם

יותר. מתאימה למישהי לקרות
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:ראשונה מערכה

אר לפני בתל־אביב, גילטון אולמי
 אברמוביץ. אבי החתן: שנים. בע

 בני שניהם גורדון. מלכה הכלה:
 אברמוביץ משפחת עשירות. משפחות
הקבלן של וזו מראשון־לציון, הידועה

 למשטרה מהחופה
מערכות כארבע

 חתונת־ענק גורדון. עקיבא הנודע
 יקרות, מתנות אורחים, אלף מפוארת,

 ב־ ירח־דבש חפצי־כסף, קריסטלים,
שכתוב. כמו הכל חו״ל.

לעבוד אבי חוזר ירח־הדבש אחרי
 לאורח־ נכנם והזוג באל־על, כדייל תו

הנוצץ. החוג בני של נורמלי חיים
שנייה: מערכה

 את עוזב אבי וחצי. חודשיים לפני
טו מתחיל הקטנה ובתל־אביב הבית,

מתגרש־לא־מתגרש. — טו
שלישית: מערכה

 אבי השבוע. הצהרים, אחר שני יום
לאחר נעצר רמת־גן, למשטרת מובא


