
 לביאטרים ימלאו שבועיים, בעוד
 התל-אביבית, נערת־הדיסקופקים שוורץ,

18.
הזה. ליום ייחלה שהיא כמה סוף־סוף.

 .18מ־ — רחוקה כמה אוי — רחוקה עוד
אחר. סיפור כבר זה אבל

 לה שימלאו שברגע הוא עכשיו הסיפור
רב זמן זה הגדול. לעולם ביא תפרח .18

 הביטחון שר עמד מספר, חודשים לפני
בתפ — עצמו חדר באותו דיין משה

 לדירתו הגיע הוא אז, :לגמרי שונה קיד
בלוויית גורן, שלמה הרב של הפרטית

הבטחות הבטחות,

שוורץ
 אחד, גבר לא מכירה אני היא. רק ולא

 במשך דפיקות־לב, משתי יותר שחטף
היפהפייה שהבלובדית גילה כאשר השנים,

 פירסומת לעשות נהוג לא כלל, בדרך
 אפשר אי הפעם אבל לקונקורנציה.

מזה. להימנע
 ספרותי, שקט של שנים הרבה אחרי
איתן רחל הסופרת עכשיו עומדת

פצצה
ספרותית

 כאלה גלים שייעשה — שני ספר להוציא
 הספרותית הפצצה תהיה זאת עשן. שייצא

לי. מספרים העונה, של
 הרקיע שלה, הראשון הספר כמו

 רחל של החדש סיפרה גם החמישי,
 שהגיעו הדיווחים לפי אוטוביוגרפי. יהיה

 החדש סיפרה יטפל מארצות־הברית, אלי
ה לבעלה האחרונה נישואיה בתקופת

 מהי יגלה איתן, דן הארכיטקט קודם,
 השלישי, הצלע להיות אשה של הרגשתה
 בתקופה המדובר במשולש. רצוי, והפחות

 שני, רינה עם רומן דן כבר ניהל בה
מרחל. גירושיו עד

 בניו־יורק, היום יושבת עצמה רחל
 ומלמדת לומדת ,50 בן לפרופיסור נשואה

 בן תינוקה את ומגדלת באוניברסיטה,
הרא מנישואיה ילדיה את השנה. חצי

 ושילה בסדיר, המשרת עומר, — שונים
 קופצים כשהם רואה היא — 15ה־ בת

בחופשות. לניו־יורק אליה

רצי אופקים אין שבארץ גילתה שהיא
 נבדקו כבר שישנם הרציניים ומעט ניים,

 היתד, הצרה מספיקים. לא ונמצאו על־ידה
 אופקין צרות גילו המאמצים שהוריה רק

 לה להרשות וסירבו הזו, לארץ אופיינית
 מלהיזקק אפילו נרתעו לא הם לפרוח.
 אותה להשאיר כדי בית־המשפט, לעזרת

 להיות תחדל היא שבועיים בעוד אבל כאן.
סוף־סוף. לצפצף ותוכל קטינה,

 בהתחשב ביחוד אותה. להביו אפשר
מסתו שהיא משנה למעלה שזה בעובדה

 מסתובבת, ביד. כרטיס־טיסה עם בבת
במקום. ותקועה — מסתובבת

בי במתנה לה נתן הכרטיס את פ א עו
 גילה שהוא ההם הטובים בימים רים,
צעירים. כישרונות עדיין

 במיטב הזמן את היא ניצלה בינתיים,
 ככל בינלאומיים קשרים קשרה יכולתה,
עון האחרון: הקשר כאן. לה שהזדמן מ  ש

 הקודמים מביקוריו שלה ותיק מכר עדן,
 הנוכחי, בביקורו אותה, שהזמין בארץ,

 ביקורה את שתסיים לאחר לברלין, אליו
במינכן. אבי אצל

 הבטחות רק הן אלה כל אבל טוב,
 זאת בכל צריך הבן־אדם בינתיים, לעתיד.
 כך, לשם מישהו. ולאהוב ממשהו, לחיות
 קו על הרבה האחרון בזמן היא נוסעת

 רומן מנהלת היא שם טבריה,—תל-אביב
 כבר שמוכיח מה .27 בן טברייני עם
 להרחיק צריך אם התל־אביבים, רמת על

טבריה. עד נדוד
 ש- הוא, העיקר אגב. דרך רק זה אבל

ל מתכוונת איננה הצעירה נערת־הזוהר
רו שלה. בקריירה לפגוע לאהבה הרשות

 לנסוע מתעתדת היא — רומן לא או מו
כר קיימים מה ״בשביל ביום־הולדתה.

בהם?״ להשתמש בשביל לא אם טיסים,
כמובן.

בן־עמי

 השלישי ביום להתגרש. כדי רות, אשתו
 :הלב על קל יותר קצת לו היה שעבר,

 של תפקיד הפעם מילא חוא בסן־הכל,
אורח.

 יותר הפעם היה בולו האירוע בכלל,
 משמחים יותר תמיד נישואין משמח,

תמיד. במעט בלומר, מגירושין.

 עיריית ראש של נישואיו אלה היו
 ,68 - בן־עמי עובד המיליונר, נתניה
 אילנה עם — שנים חמש מזה ואלמו

בלונ יפהפייה — רוזנפלד פרקשטיין
 בת שהיא מאמין היה לא שאיש דית

45.
 לישראל שעלתה רוסיה ילידת אילנה,

ארגנ תושב מבעלה, שהתגרשה לאחר
 במשרד למחייתה באן עבדה טינה,

בן־עמי את פגשה בירושלים, התיירות

חתונה
שקסה

 אב שהוא בן־עמי, לעומת שנתיים. לפני
 יבולה נבדים, לעשרה וסב בנות לשלוש
יחידה. בבת רק להתגאות אילנה

 ל־ לטוס ברגיל נהוג החתונה, אחרי
 לרומניה. מיד טס גורן הרב ואבן, חו״ל.

 בהרמת הסתפק זאת, לעומת החדש, הזוג
 בן — הישן הנתנייתי לביתו חזר בוסית,

 בין להם, חיבה שם, בן־עמי. של — 35
 ארצות־ מנשיא גם מיברק-ברבה היתר,
ניקסון. ריצ׳ארד הברית
 מזל־ :לריצ׳ארד מצטרפת אני וגם

טוב.

ראשון ממבגז אהבה
 ואפילו ראשון, ממבט אהבה זו היתד,

 לא האחור כל את שכיסה הצונן הקרח
 רומנטיות היו הנסיבות גם בלהטה. פגע

נסיכת בחידת בטקס זה היה למהדרין:

חפשי - פטרוזיליה
ן שדודו לכם נדמה היה אם ת נע מ

 זו טעיתם. — האחרון בזמן מהאופק, לם
 היום יכולים אתם אופטית. טעות פשוט

הוא. שזה לדעת ולא — ידו על לעבור
 נישאר המסכן שמהבחור זה, שקרה מה

 — קילו שלושים הפסיד הוא חצי. בקושי
 הימים עברו שלוש. לא אמרתי, שלושים

שמן. חצי ולא שמן, לא השמן. דודו של
 הוא אז מספיק, לא הזה האסון ואם

 את •משגע ג׳ינג׳י. ואיזה. שפם. עוד גידל
אצ היחידה הג׳ינג׳ית הזה. השפם השכל,

הקשר? מה אז החותנת, זו במשפחה לו
 כמו הדרמטיים, לשינויים אחראית

 אשתו — החותנת של הבת היא תמיד,
 דודו, של ס״מ) 161( והמתאימה החדשה

הכי ועירית דודו ששם בצה״ל, עירית.
 בלהקת שלה, המפקד היה אמנם דודו רו,

 חודשים שמונה היום, אבל צפון. פיקוד
 חי־ שם שנערכים נראה החתונה, אחרי

בצמרת. לופי־פיקוד,
 שעירית היחידים השינויים אינם אלה
 קפצו הם נישואיהם, אחרי בדודו. שינתה

המש שהכישרון שם וגילו בפאריס, לירח
 עוב־ הבעל. לא האשה, דווקא הוא פחתי
 שהוציא הגוי טילקה, ז׳אן־קלוד דה:

עופ אסתר של התקליטים כל את לאור
 זמרת שעירית החליט המפורסמת, רים

שנים. לחמש חוזה איתה חתם גדולה,
 ודודו לעירית מבטיחים החוזה תנאי

 על לדבר שלא בפאריס, נוחים די חיים
ש לעירית, ותלבושות איפור כמו זוטות

המו״ל. על השוטפת אספקתם
 פא־ לעקור עומדים הס באוקטובר אז

 לתפוס כדי פעם מדי לכאן ויקפצו ריסה,
 מאוד גאה דודו נראה בינתיים, אווירה.

איננו שעדיין למרות החדשה, בגיזרתו

 חופעח עם במשולב שנערך הים־התיכון,
 מל- דוידפקו, איריס הקרח. על הבלט

ה בתחרות ושופטת דאשתקד כת־המים
 היתה שבה המיגלשה, אל עלתה נוכחית,
 ה־ אל רגע, עוד מובלת, להיות עתידה

 כרום, פיטר הלהקה, מכוכבי אחד במה.
 עם גורר, החל אלגנטית, יד לה הושיט
 הקרח זירת תוך אל המיגלשה את חבר,

 המסע, -שנמשך הספורות בשניות הצחורה.
ה האמריקאי הרקדן בין האהבה פרצה

הו כאשר הישראלית. והיפהפיה בלונדי
 מה־ לרדת לה לעזור כדי יד לה שיט

זה. שזהו השניים ידעו כבר מיגלשה,
 תפקידה את סיימה שאירים לאחר מייד

 מצאו בהצגה, תפקידו את וברום כשופטת,
 עד נפרדו ולא רעותו, את איש השניים
הארץ. את עזב שפיטר

להי ממשיך שהקשר אומרות, ושמועות
משך.

דותן
חזקה. רוח כשנושבת כל־כך יציב

 את עירית השיגה איך אותו כששאלתי
במקצו הסביר הללו, המדהימות התוצאות

 חסה בצהרייס, חסה בבוקר, ״חסה : עיות
ודותןהיום.״ כל חופשית פטרוזיליה בערב.


