
ש מתאהבת הרוזנת ארוחהמחד
תי השבוע בל דוי מכתב קי ת וי פאולו׳ כריסטינה מהרוזנ

לטוב. הזכורה צי

״ לי ״עשי ה, ב תבת טו ה כו ס ט קונ ת למכתב שצירפה ה מונ  ת
ת מ רסו ן שלה פי תו אי, שבועון מ ק רי מ קני א ת ת עה ״ו די ת י טעי  מו
תון השבוע עלי שהופיעה ה. בעי ק ה אני ליי רמת שרכילות מבינ  תו
ם, למכירת תוני ת מרגישה אני אבל עי ט א ק פ א פו כל של ה סי ה

ם רים שיי פ בישראל. עלי שנכתבו הטי
אז שת אני :לעניין נחזור ״ מד מבק ת שתתקני מ עה א די  הי

ת. טעי מו עסת אני ה ד כו או ת על מ ת. הרכילו א ה הז ם ז הי ד  ה
תי א לשוק לי וגרם או  זבולון בשם צעיר ישראלי שרקדו לקרו
ן ה ש כ שתמ ת יופיע ששמו כדי בי ה תונו שהוא בעי תפרסם ו  י

כך. על־ידי

א הו די לא בכלל ״ די אין י ד אף לי ו ח חיי. חדש א  אני ב
רתי ת אני הווארד. לבעלי חז ב ה א ת ש בו מ ת שוב. מחד  למרו

שמי פירוד שהשגנו שקלנו 69 בדצמבר רי  לנו יש אבל גירושין. ו
ה בן ל ת חו הבעיו ת ו איו טנו גדולות, כה היו שלו הרפו  שהחל

ם לטפל לא ה שה בניפרד. ב ה בעלי למע די הי די ב י תר הטו  ביו
חיי. כל במשך

ם רוצה טיפש שנער פעם ״כל רסו א בישראל, פי תב הו  כו
ם תוני ה ידידי שהוא לעי ס וז תפ ת. ללא נ תייגו ס ה ה ע די ת הי א  הז

ד. בי פגעה ב שמי בכלל, מאו טו ם בישראל, רע כל״כך ה רי  שהו
תנו לא ם. עם לדבר לי י ה ה בני פייר. לא ז

ר לא ״לעולם חזו תי כי מצטערת, אני על״כן לישראל. א ב ה  א
ת הארץ. א

ת השגתי שנים שלוש ״לפני ס ת נייר פי תנ ת לי הנו ת א כו  הז
ת קי חו ל ה חי ת ה ת ל ש. חיי א ת או מחד חו ל לפ תכ ס ה ב ל  סבי

אה. במבט תי אני ג תכל ס תי ה א צ מ ב שאת ו טו תר ה  לי יש ביו
ת רוצה אני עכשיו בבית. צ ם וכבוד שקט ק אד ת. שאני ל ב ה  או

ם לבעלי. א ה לי יש ו ב ה ת, א די ת רוצה אני סו ם א אד ה ה הי  שי
ה! א ת שאוכל צעצוע ולא ג ה. א ס ט קונ ה
ך ן די ח יש ״בי ת רב. כו כולה א ת לשנות י ת הרושם א תונו  בעי

ם כל של אד

 אלן על מתביישים. לא שאנשים איך
למ (נא ארוסה־חברה־מאהבה דילון,

 שניידר רומי של המיותר) את חוק
יוד לא י מד, (לשם בארץ ביקורו ועל

ה האדישות ועל שמעתם. כבר עים)
 שלומי־אמו־ בפני הציג שהוא מופגנת

ה על אבל שמעתם, כן גם ני־ישראל
שמעתם. לא עדיין פרשה
 בא ומי לארץ הגיע היפה אלן
 של המזכירה לא אם פניו את לקבל

 דה־רוט־ לברון שמזכירה זו רוטשילד,
 המזכירה־ איזכור. הטעון כל את שילד

 תהיה לא השמחה כי החליטה החרוצה
 היא הלוא החתיכה, בתה אם שלמה
 לא נאווה, הצנחנים, להקת כוכבת
ל שקורעים כמו שולחנו, על תסעד

כו עם אחת במחיצה כאלה סעודות
הי לא נאווה יפהפיים. קולנוע כבי
 של יום־הולדתו מחגיגת להתחמק ססה

הוז אליה טיראן, במלון ביבר, שאול
 לאחר והשיגה מהצנחנים החבר׳ה מנו

 ליפתן ארוחת־הערב. •את מאמץ־רב
הוגש. לא

 היה העניין מכל שהתרגז מי
 הקולנוע בעולם שלנו האיש עיטור, ג.

 לנו יש באילת. דווקא לאלן שהמתין
המ עיטור בשביל וישועות נחמות
 עם לארץ בקרוב יחזור אלן אוכזב.

 זה מסטרויאני, מרצ׳לו יש, מה חבר.
סחורה? לא כבר

פאולוצי כריסטיכהבבקשה, לי עיזרי

 הוא הססגוניים, פניו תווי את זכרון
ש פסלת של בחברתה באחרונה נראה
 מאו, היושב־ראש של מארצו ברחה
 אשר מאן, ויוויאן השם על העונה
 נזוט־ המיליונר על־ידי לארץ יובאה

 להקים כדי מאיר, שלום) (מגדל קה
 של יעודו מאיר־לנד. מוזיאון את בארץ

 של דיוקנותיהם הנצחת המוזיאון:
להת מעשי־ידיהם ואת האומה גדולי
פאר.

הת פוקד, האומה? גדולי אמרתי
 ד המסועפים, מעסקיו חיש״מהר, פנה,

 הוא שאין הספקניים כל את שיכנע
ה מהמיזרח המייובאים לקסמים אדיש
 עם מצא הוא ליבו לשימחת רחוק.

 משותף, מישטח גם החיננית הציירת
שני מצאו בו בקיסריה, הגולף שדה

משותף. תחביב להם יש כי הם
 בתור כי לי לחשה קטנה ציפור
 זכתה הראשון, הגולף בסיבוב מנצחת

מינק. שכמיית בפרס: הביישנית ויוי

 החתונה למחרת ורק הכלולות פעמוני את
 המשותף לנווה קפצה ששרית נתבשרה
לבן. צעיף רוחק׳ה, של מאימה, וביקשה

קות הרוו
 תיפרד אם כי לומר נהגה תמיד היא

 בבחינת הדבר יהיה הרווקות מחיי אי־פעם
 לי והאמינו וקיימה. הבטיחה כמוס. סוד

 המים מלכת אלמונית, שאינה שלמרות
 היה לא ובעצמה, בכבודה 1969 לשנת

 ציבור מידיעת יוסתר שהאירוע הרבה חסר
המעריצים.

 ראשון ביום התחתנה דמיר שרית כי
המ בטכס כשצופים ברבנות, האחרון,

והו הוריה בלבד: אנשים ארבעה סורתי
 דייל תכול; קי׳ג המאושר החתן של ריו

אל־על. בחברת ראשי
 האחרונות, השנים שלוש שבמשך שרית,

 על עלתה בו היום מן החל דיוק, ליתר
 לגמרי, תדמיתה את שינתה המלכות, כס

 עכו תושבת מפולין, חדשה מעולה הפכה
 לאחת משגע, גוף בעלת נערה זאת ועם

מעו אופנתי בלבוש המצטיינות הבחורות
 יורם הצייר עם השאר בין יצאה דן,

 נישואין על־סף ועמדה דוקרב (היפה)
עימו.

 כר־ רוחק׳ה הטובה, ידידתה אפילו
 גרה שאצלה ביבה, בוטיק בעלת זין,

כלל שמעה לא תמימה, שנה משך שרית  לדר עצמו את מנציח הירש פוקה !
ת  שאינו השעשועים נער ד,באים. ךו

 צלחות לאחרונה רכש לעולם, ימזדקן
 דיוקנו את בהן לחרוט והורה )מחרם

 נשוא־פנים. רומי אימפרטור בדמות
 תוסס איש לספק יכול אינו זה מולם

 את לעשות עומד הוא עתה ןמסוגו.
 אלף 15 של סכום לשלם קבלתי־יאומן,

 ב־ גם עצמו את להנציח כדי )לירות
'פסל־שעווה.

ב לחרות יהיה שאפשר על־מנת 1

 עתה עד נודע לא אבידן דויד
 אדם אבל גדול, כבזבזן בשערים

ת מסוגל שתנו ? כן לא לפעמים לה
אים שבוע מזה תו רו  צועד או

ת תוך אל מסעדו ב המעודנות ה
 ג׳ינג׳ית תלויה זרועו כשעל יותר

ת לא מצודדת, חר איש מאשר א
ה לילי, תו ב להתגרש עמד ממנ

האחרון. חמישי יום

או העירה בבוקר רביעי ביום
ה של טלפוני בצלצול לילי תי

 : לדווח כדי הראשונה, אשמורת
יצליח. זה אולי לנסיון, חזרנו

נש בי מלחיי. זלגה דימעה
ף אני : בעתי ק אוסי חזי ה הם ל  ל

אצבעות.
עולם. ועד מעתה

דמיר שרית

 | מודרני יהיה הרב, שאפילו בטוחה אני
 1 באלפי מקרוב מבט שהעיף יהיה, כאשר
 1 הצעירה הכלה ממראה נדהם בחייו, כלות

 1 פרווה במעיל להינשא שבאה החייכנית
מקסי־חום.

כמובן. לבן, צעיף ועם
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