
שיתקיי הרביעית, בפעם נישואיו את
 ציגלה, מוטקה יערוך חודש, בעוד מו

בבריכת התל־אביבי, אליבי מועדון בעל
הכלו להוראה יישמעו שכולם ספק ואין
 חובה.״ — ״בגד-ים :בהזמנה לה

לא — בביקיני תהיה הכלה גם אם

 לבנים סוסים על אביריםבביקי־נ חתונה
ב למצוא אי־אפשר מזמן כבר

 סוס ששום משום אולי רחובות.
 באוויר רב, זמן לבן, יישאר לא

 שפסו בגלל אולי או ארצנו,
 יודע. מי הארץ, מן בתולות

 על אחד בודד אביר אולם,
 נשאר עוד קטן לבן מטוס

הפלא. למרבית לרפואה,
 מיליונר חדש, עולה זהו
 בתו־ את לאחרונה שלקח עליז,
 במטוסו ביוון, קטן לטיול לתו

 שייט ימי לארבעה הפרטי,
חלומיים. וימי אווירי

 היא דנן, במקרה הבתולה,
 בלונדית הלפרין, ניכה
 כרגע העובדת רגליים ארוכת

 תל־אביב. בצפון בפיאנו־בר
בש שלא ודאי ברור. לא למה,
הפרנסה. ביל

 לחתיכה יש פרנסה בשביל
 חב־ מנהל שהוא אבא 28ה־ בת

 רוצה לא היא ואם רת־ביטוח.
 :עצמה את לה יש אבא, את

 לום־ אוניברסיטת בוגרת היא
 במילגה־בכלכלה, — אנג׳לס
 ככלכלגית לאחרונה עד עבדה

האווירית. בתעשיה
 שהכלכלה החליטה היא ואז

 למי — העתיד את לה הורסת
 מפה והגיעה, — בעצם לא,

לפיאנו־בר. לשם,
 בנאמנות, עובדת היא שם,

 עד אמיתית, פרולטרית כמו
;•:■ע״-, הולכת בוקר, לפנות שלוש
 את לבלות וקמה קצת. לישון

 לז־ שפת־הים, על צהרי־היום
 ' נבר, אותה שזיכה בשיזוף כית
 : ־י בפנים הקיץ, תחילת לפני עוד

 'י׳'׳;*", ובשלל משערה. יותר שחומות
 יי','׳ י■ הנאלצים עגומים. מחזרים

:״ייייז בלילה. ולעבוד ביום לחזר
בגללה.
 שלהם. הזב״ש שזה אלא
מר היא מפריע. לא זה לניבה,

שלב בתקווה לחזר, להם שה
 אחד מחפשת: שהיא מה את תמצא סוף

ואינטיליגנטי. משכיל, חכם, יפה, חתיך,

 רווח זה יהיה כן, אם אכל, עדיין. ברור
רו ציפי הכלה, כי הנוכחים. לכל נקי

 מבלה ,24 בת אל־על, דיילת זנברג,
 בבקרים ,גורדו! בבריכת הרבה דווקא
 שלה, והביקיני מטיסה, פנוייה שהיא

בשטח. שם־דבר הם שבתוכו, ומה
נישו למרות כיום, שהוא מוטקה,

 דווקא התפרסם ,40 בן רק הרבים, איו
בהת נשוי היה הוא נישואיו. בגלל לא

 אחת ביחד, לא — ישראליות לשתי חלה
 לאר- עברו ששתיהן — השנייה אחרי

 ופעם ממנו, הגירושין לאחר צות״הברית,
נחמדה. לאיטלקיה נוספת

 היה לנצח אותו שפירסם מה אולם
 מני. גאולה עם שלו המפורסם הרומן

 נפרדה שגאולה מוטקה בגלל זה היה
הס ידידים, היו שהם בתקופה מבעלה.
זו בעיניים הארץ ברחבי גאולה תובבה
בהקיץ. כחולמת והיתה הרות,
 ציפי. למען מוטקה אותה עזב ואז נו,

 כלומר, הבוקר. אור עד תימשך החתונה
אי — עצמם הנישואין הנישואין. טקס

יודעת. נני

ציגלה מוטהה

 אורחים, 500 איזה שם יהיו גורדון.
מיוחד, באופן שתואר לבריכה מסביב

 חיים של טובות שנים מיספר לאחר
 האדריכל אלה בימים ניפרד משותפים,

סזב שני, יינה מהמשוררח איתן דן
 ששם נראה המשגע. המשותף ביתם את

 לא — דגים מזל — ביפו גרו בו הרחוב
מפורסמת אהבה גם ואם מזל. להם הביא

הת כאשר לאחרונה, מידידיהם, הרבה נה
הו על שלהם המודעה בעיתונות פרסמה

 בשם ׳שהתפרסמה זו, ממודעה בתם. לדת
שה המכריס הסיקו שני, ורחל איתן דן

שנו כל אחרי נשואים, לא כלל שניים
יחד. תיהם

הלפרין ניכה
 כבר קשה — לסיומה הגיעה ו ז וגדולה
באהבה. להאמין

 לרחל בהתחלה בדמנו נשוי היה דן
 החמישי. הרקיע הספר מחברת איתן,

 ואז ובת. בן להם נולדו אלה מנישואין
הת הוא שני, ברינה דן של פעמיו נתקלו

איתה. לגור ועבר הבית את עזב בה, אהב
 סבלו הילדים קשה. פרידה זו היתה

 לא־ להיות התעקשה היא גס ורחל מאוד,
 סירבה תמימות שנים שלוש מודרנית.

אמרי מוסיקאי ׳שמצאה עד גט. לדן לתת
ולק לארצות״הברית, איתו נסעה קאי,
 היא היוס הגט. את שלחה נישואיה ראת

ב בספרות ומרצה כותבת שם, יושבת
 לעזוב יכולה ואינה ניו־יורק, אוניברסיטת

 חמש תום עד לפחות המובטחת. הארץ את
 שתוכל כדי — לשם הגיעה מיום שנים

ב ביחוד אמריקאית. באזרחות לזכות
 מאחר כך, על להקפיד עליה שלה מקרה

 מקל אינו הקומוניסטית במפלגה שעברה
קבלתה. על

ודי- דן הדהימו בינתיים, בישראל, כאן

 השבוע לי היה קשה — לא או כן אם
לגלות.

עכשיו. משנה, כל־כך כבר שזה לא
 אפילו חייב לא הוא — זאת כל יהיה אם

מטוס. איתו להביא

 תמיד.״ תיאטרלי. ׳היה ״הכל לדווח. יודיע
 הרשימה את כבר לזכור לי קשה
שלו, הצבעוניים הפלירטים של המלאה

דומים. דברים ועוד לה.
 פה ישנה שאמרתי, כמו שהפעם, אלא

לא לידיעתכם, כרמן, ואת אשתו. גם

 היה זוכרת, אני המפורסמים, אחד אבל
 תל־אביבית חתיכה עם התארס כאשר

גדו־ תכשיטים חנות בעל שאביה ידועה,

השעות ונוגן ארבוטו סניור
ורק סרטים כוכבנית היא באצבע. עשו

ני שנות ובתשע ידועה, פלמנקו דנית
 את להכיר הספיקה אלברטו, לדון שואיה

עק היא האופנה שעכשיו ״מזל הבחור.
 שפמו אלברטו, השבוע חייך עבים,״ בים

 שנים, כמה ״לפני בממזרות. מרקד הדקיק
 ודקים, גבוהים עקבים עם עוד כשהלכו

 שהיה אחת, גרמניה בחורה גילתה אשתי
מבי את משהו, בינינו שהיה לה נדמה

 לבית־חו־ נשלחה ההיא המיסכנה נה.
 עם אותה התקיפה שאשתי אחרי לים,

נעל.״

 — השבוע ראשון ביום הגיע הוא
 אלברטו סניור תמיד. כמו ותוסס נמרץ

 הסולן הרמה), עם (מתחרז דל״פרמה
 שלוש בארץ כבר היה פרגואיוס, לוס של

 הפעם, :שונה זה הפעם אולם פעמים.
 דה כרמן אשתו, בחברת הגיע הוא

 פני את משנה אמיגוס, וזה, סנטנה.
ניכר. שינוי הדברים

ז עכשיו יהיה מה אז טוב,

 הכל. תיכנו כבר אלברטו בעיות. אין
 סידרת לו נקבעה אמרגנו, עם בתיאום
והטל הרדיו עם אינסופיות ראיונות

 להסתלק,״ יכול אני הזה, ״בזמן וויזיה.
 הקטנה שבארץ מפחד רק ״אני לי. לחש

 בה. לפגוש במקרה עוד יכול אני הזאת,
״ — ואז

 בארץ, הקודמים ביקוריו בשלושת שכן,
 מאהב אלברטו, אחריו השאיר מוצ׳אצ׳וס,

 לבבות שלו, ושס״ה רמ״ח בכל לטיני
בארץ. מעט לא שבורים
ביקר. בה ארץ בכל כמו
 סו־ עם רומן ניהל שהוא למשל ידוע
 ״אי־אפשר הפרסי. השאח גרושת ראיה,

דל־פרמה וכרמן אלברטו סניורהוא רגע,״ אף איתה טבעי להיות היה


