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אשרוב מישה של הרומן

— שפי״) ישראל מר של העצמאות ״ליל (כהצגת אשרוב

 על לכם רמזתי חודשים, כמה לפני
 הזוג בני שני בין המתחולל המשבר

הידועים.
 היה נראה כי שמות, אז לכם נתתי לא
יחלוף. שהוא

 עד מים הגיעו כי נראה עכשיו, אולם
 לשרור יחזור השלום כי והסיכויים נפש,

אשרוב ומישה פרידלנד דליה יןב
קלושים. נראים —

 וסישה דליה בסוד. הדבר נשמר רב זמן
 משותף בית של השנייה בקומה גרים

 אמה, גרה מתחתיהם כשבקומה בתל־אביב,
 ובסטודיו מישה, של הוריו הקרקע ובקומת

 החזרות את לערוך השניים נהגו הגג שעל
שלהם.

 הסוד נשמר הזה, הגדול הבית בתוך
הרבה. ימים

 כדי עד הדברים הגיעו עכשיו, אולם
 להישאר יותר לשאת יכלת לא שדליה כך,

קצת. לברוח מוכרחה והיתה כאן,
 את להפסיק צריכה היתה היא למעשה,

 השקרים, בוטיק העונה, בלהיט הופעתה
 בפסטיבל להשתתף כדי מספר,. לימים רק

 ככוכבת בלום־אנג׳לס, הישראלי הסרטים
בלילה. ולא ביום לא הסרט

ב לקחה, היא בבית המצב בגלל אבל
שלם. חודש של חופשה זה, שלב

בינתיים.
וי־ בגלל ביותר. יקרה חופשה תהיה זו

ובריחות■! אדם ר
 במש־ י שקורה מה לראות הלב, לי כואב

הזאת.
 מאושרת, משפחה. זו היתד, אתמול, רק

עשירה. שלמה,
 גודילו, גיורא המשפחה, שאבי מאז אבל

 החבילה. התפרקה — מהארץ
 שאל־ ,סיפרה ממנו האחרונה השמועה

 מיק- במקום מכות־רצח, לו הכניסו
 כמה לשכב נאלץ והוא בוונצואלה,

בבית־חולים. ימים
 הבריאות. רק זה שטויות. באמת זה אבל
 רווה היה שהוא חושבת אינני זאת, לעומת

בארץ. פה ילדיו, של מפעילותם
מב מהסדיר, שהשתחרר זאכיק, בנו,

 ב־ ברביצת־קבע הפנויות עיתותיו את
השלישית. העין

 של אחותו גם נמצאת כמובן, שם,
 ובעלת שהיא ק,גודי עידית —

המועדון. מיוזמי הם
 יתקשה עידית, את לאחרונה שראה ומי
ש הזוהרת היפהפייה את בה לזהות קצת

קצר. זמן לפני עד
 אותה, כיסה אביך ענן איזה כאילו

הזוהר. את
מאוד. עצוב ענן

גוריה

 אמר ״שטויות,״
אמר סבאן, חיים

הישראלי. גנה
 רן אמר ״שטויות,״

 שלה הסוכן הירש,
באירופה.

 אמרה ״שטויות,״
ב עופרים אסתר
 שהגיעה ברגע עצמה,

בארץ. הקצר לביקורה
שטו שיהיה טוב,

 עמודי כששלושה יות.
ש לן אומרים חשמל
 כנראה — שיכור אתה
 מה על יודעים שהם

מדברים. הם
מדב הם מה ועל

 הכותרות על ז רים
 ודני העופרית זכו להן

 זמן אירופה, ברחבי
 ל שהגיעו לפני קצר

ארץ•
 אותו. אוהבת ״אני

 שאנו מרגישים שנינו
 הצ לזו.״ זה שייכים

 כביכול מפיה זו, הרה
כב לכיוונו אסתר, של

 הרעידה רני, של יכול
 מעריציה לבבות את
 ברחבי העופרית של

היבשת.
 הנרגשים, הסיפורים

 לישראל, גם שהגיעו
ה במלוא לספר ידעו

ונו פרח כיצד פרטים
 רני, בין הרומן לד

 ישראלי איש־עסקים
 כיום המתגורר ,27 בן

 אסתר לבין בלונדון,
.33ה- בת

 של אוהביה מיליוני
 לנשום יכלו אסתר

 סוף־סוף — לרווחה
 באותו שבדיוק גם, מה מבדידותה. נחלצה

הק נישואיו על הידיעה התפרסמה זמן
עו אבי אסתר, של האקס של רובים

 ביאטה בשם גרמניה לצלמת פרים,
).1810 הזה (העולם ויקרט.

 על ובא ויפה, טוב היה שהכל כן
בשלום. מקומו

הסיפור שכל היתה, היחידה הצרה

לישראל) (בהגיעם והירש עופרים
להד״ם. היה

 שום בינינו ואין שלי, הסוכן רק ״הוא
 היל־ במלון בחדרה אסתר, נאנחה רומן,"

התל-אביבי• טון
 ״זה רני, נאנח שלה,״ הסוכן רק ״אני

״עיתונאי פיל זה — עיתונאי ברווז לא ! 
 יותר, גדולות צרות לכם יהיו שלא
ילדים.

 הופעה לאחר בבוטיק,
תפסיד היא חודשים,

 תפקידה על תורה
 עשרה של רצופה
ל״י. רבבות
 כי חשוב. לא באמת הפעם, הכסף, אבל
 נישואיה גורל המאזניים על מונח הפעם

למישה.
 רומן — מהיום לא כבר — מנהל מישה

 אי שהופיעה מסויימת, שחקנית סע
 ישראל מר של העצמאות ליל בהצגת תו

 ה היתה במיוחד, בדליה שפגע ומה שפי.
הרומן, את הסתיר לא שמישה עובדה

ופרידלנד —

 המיפגש* מקומות בכל ידידתו עס הופיע
 את] העמיד דליה, ושל שלו המשותפים

בלתי־נסבל. במצב דליה
 46ה־ בן מישה המשיך זאת, למרות

 התגרש)י ממנה הראשונה, (מאשתו לבת אב
 1בח לדליה לדאוג — עתה זה שנישאה

 בענ< לטפל המשיך בתו, היתה כאילו 33ה־
תמיד. כמו עבודתה ייני

 נסעה ודליה לחוד, וזה לחוד זה אבל
 ולחשוב! פרספקטיבה קצת לתפוס עתה
לחץ. בלי

 המשבר\ גורל יהיה מה נראה וכשתחזור,
השקרים. בבוטיק

מ \כ״ל7הר

ן ת ח ת מ
 היסטורי.' אחד השוטף. הרמטכ״ל לא

 מרדכין (מיל.) רב־אלוף של בנו
 לשיווק] המועצה של הבוס כיום מקלף,

פרי״הדר.
קוראים לאביו, מאוד הדומה לחתן,
אמיר.

אור שנה, לפני צבא שגמרה הכלה,
 מעריק עיתונאית של בתם היא נה,

ב חקלאות לענייני והיועץ כהן, עדה
 גדעון בוואשינגטו ישראל שגרירות

בהן.
 או התחילו היועץ ובת הרמטכ״ל בן

 ולאחר] שנים, ארבע לפני שלהם הרומן
 להתחתן! החליטו מטכ״ליות התייעצויות

הבא. בחודש
 בשבוע כבר ארצה הגיעו הכלה הורי
 אחת] להיות שעומדת מה לקראת שעבר,

במדינה. ביותר הצמרתיות החתונות
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