
 שצריך ילדות, לכן, אמרתי פעמים כמה
 עוד צריך להתחתן, מי עם רק לא לדעת
 את למשל קחו להתגרש. ממי לדעת יותר

יהוד״ המיליונר של ם,  גרושתו מרי
 מבעלה׳ התגרשה שנה לפני רק סיידוף.
 י׳ א כרין אהרון עורך־הדין באמצעות
 שלד,כ הווילה את ממנו לקבל והצליחה

 יק• תכשיטים מפוארת, מכונית בהרצליה,
נכ וסכום נדירים, יהלומים ובהם רי־ערך

למחייה. בד

 להתאושש הצליחה אפילו היא בינתיים
אומ ושם, ללוס־אנג׳לס, לה נסעה מהגט,

 וסודי סוער רומן לה מנהלת היא רים,
 ה־| מבעלה מיליוגרי פחות לא מיליונר עם

קודם.

 הגששים אצל כרגע מתרחש מרגש דבר־מה לדבר, יש מה
 השנה לקראת הגששים, עם לראיון שהאזין מכם ומי החיוורים.

 פולי את מברך גפיי את ושמע הרדיו, מתוכניות באחת החדשה,
 לו שיידע בתמיהה, גבותיו את והרים החדשה, לשנה בבן־זכר

בכדי. לא כי
 והכישרוני, המצחיק פולי הוא הלא פוליאקוב, ישראל כי
 הטרייה, אשתו בישראל. אב להיות טוב ובמזל טובה בשעה עומד

 לשעבר אל־על דיילת כחודשיים, לפני לאשת נשא שאותה
 הבאים החודשים באחד לאם להיות עומדת מישאל, שוש
לטובה. עלינו

 לו. חשוב הדבר עד־כמה יודע מקרוב, פולי את שמכיר ומי
 הקודמות הפעמים שבשתי אלא אבא, להיות רצה מאז־ומתמיד

 יילד הכל שהפעם נקווה אז לו. הסתדר בדיוק לא זה נשוי שהיה
במזל. גם ושיהיה למישרין

 ע? קפא לא עצמו סיידוף יהודה גם
 מים: להקים שלו הרעיון במיסגרת שמריו.

 למיזרת־ נסע הוא לנזקקים, על־מזון
 להיפגש הזמן כל מנסה כשהוא הרחוק,

לנ״ל שלח הוא טסה־טונג. מאו היו״ר עם

פוליאר,: ושוש (פולי) ישראל
יורש־עצר

 מיקה, של ממיטבחה שעלו התבשילים
 כהוא־זה. לו הזיזו לא היפהפייה, אשתו

 הוא הכל, אחרי וזהו. לצום החליט הוא
ילד. שהיה מאז צם

 ממש יגאל אז ילד, על מדברים ואם
 הביא הוא אורי. שלו, הבן על משוגע

 לתומו חשב שאורי אלא שפן, במתנה לו
 כשהוא בו, ובעט כדורגל הוא שהשפן

 אחר- גול!״ גול! ״אבא, בחדווה: צועק
 לאמבטיה האומלל ה־שפן את לקח הוא כך

 הצילו בנם ורק קרים, במיים אותו ושטף
השובב. של מידיו הקטן השפן את

 מיקה עם יחד יגאל, נוסע באוקטובר 7ב־
 למוסת איש־מישפחה הוא כי — ואורי
 — מקום לכל איתו המישפחה את ולוקח

ש בתוכנית־טלוויזיה יתארח שם לווינה,

 הולך הוא אחר־כך בודהא״. ״שו תיקרא
 תוכניות־טלוויזיה, חמש־שש איזה להרביץ

 הוא יותר מאוחר לביא. דליה עם חלקן
 לביא, דליה עם שוב למיאמי־ביץ׳, ייסע
ישראל. למען בשוק־השלום להשתתף כדי

 לדליה מגיעה כי בהתלהבות מספר הוא
 מרגישה שהיא בגלל המצח, על נ'שיקה

 על ומדברת ישראל כשגרירת עצמה את
 שלו. המוסיקה על מאשר יותר ישראל
פלא. לא זה בינינו,
 להתגורר מתכוון לא הוא תודה, לא,

 יצליח. נורא־נורא הוא אם אפילו בגרמניה
 יותר בחוץ־לארץ להיות יכול לא הוא

 מפה יקפוץ יצליח, אם רצוף. חודש מאיבר
 יסתפק הוא אז יסתדר, לא זה ואם ליבם,
פטריוט. עוד הישראלי. בשוק

הבינלאונז
 גם זמר, גם להיות אפשר בהחלט אפשר
תס הנה, נחמד. וגם חתיך, גם מצליח,

במו־עיניכם. ותראו פשן, יגאל על תכלו
 השמרים. על קופא אינו זה יגאל אז
 מיני לכל שירים כותב שהוא מזה חוץ

 אישי, באופן שהוא, החליט הוא פסטיבלים,
 לשלוש ״לא״ ואמר יותר, זה את צריך לא

 גם הוא לאחרונה. אליו שהופנו הצעות
 חדש, אריך־נגן תקליט בהקלטת כרגע עסוק
 הסג־ החדשה לעומת קטן פרט זה אבל

 הא- דרך טלפונית אליו שהגיע סציונית
לכיא. דליה שלו, החדשה פוטרופסית
 רוח שירו, כי לו בישרה הזו החדשה

 במיצעד־הפיז־ השישי במקום נמצא קייץ,
השיר של הישראלי וששמו הגרמני. מונים

סיידו!? יהודה
אדום ספר

 נאה, בעל עם לאל תודה מסודרות הן,
נאים. וכלים נאה דירה

 ש־ פינחסי מייק עם שתסכימו אלא
 אחד ואף אותם, שישלו אוהבים אח״מים

 עם ראשון דבר להתקבל רוצה לא מהם
 דווקא. דיילת־בהריון על־ידי ארצה הגיעו

״להכ היא זה ברגע פינחסי של הבעייה
 קבלת על יכריז אם להכריז״. לא או ריז

 מ* חושש הוא לעבודה, חדשות דיילות
 שתפיל מתנדבות, של בלתי־צפוייה הצפה
מהרגליים. אותו
 הדיילות שמא חושש הוא יכריז, לא אם
מהרג שתיפולנוז הן להריון נכנסו שלא
בשבילוו עצה יש מכם למישהו אולי ליים.

 מקנאת שאני בעולם האחרון הבן־אדם
 פיג״ מייל, הוא אלה טרופים בימים בו

 השירות שלום, שירות של מנהלו חסי,
 המקבלות אל־על, דיילות של המייוחד

 המגיעים אח״מים מיני כל של פניהם את
 ממש פינחסי מייק בן־גוריון. לנמל־התעופה

במשבר• נמצא
 האיגטליגנטיות, הדיילות מצוות מחצית
 שפות שלוש דוברות חכמות, יפהפיות,

 שירות של בשירותו העובדות ויותר,
 חס־ רע, שזה לא להריון. נכנסו שלום,

שב־ האחרונה עד שכולן, גם מה וחלילה,

 שהיושב ועד מגילת־קלף, על־גבי מיכתב
 הפו מעיסקי להתפנות בטובו יואיל ראש

 וז שלו הסוציאליים והתיקונים ליטיקה
 בדמות תחליף לו מצא הוא איתו, היפגש

 צע׳ כלומר ,22 בת פיליפינית צעירה -של
 נ נישא אותה שנה(!), 30ב־ ממנו רה

! לאשה. אלה ימים

 מג הוא האדום, בספר לעיון עיון בין
 < במרץ וטוען מיפעלו, באירגון שיך

 אד ממש אותו הפכה הפיליפינית אשתו
שיהיה• לבריאות מתמיד. וצעיר חדש

ס פגישה בפארי
 מכלי יוצאת הייתי לא אישי, באופן אני,

 למכור כדי אחר, דבר מכל או אלמוגיותי,
 סיגלית ואילו אני, זו אני אבל ספר.

שכת מרכז־הקבלניפ, דוברת היא פריאל
 — פעמיים לנסות צריך בשם ספר בה

 המודרנית לגרושה סל־עצות מעיו שהוא
 גרושה. בתור להרגיש ולמה איו מה, על

 היא איך ידעה הארץ כל זה, בגלל ואולי
 נשואה שהיתה ואחרי בזמן, לפני, הרגישה

סלאכיק. ז׳אן הסימולטאני למתורגמן
 מהעניין עצמו סלאביק ז׳אן הרגיש איך

 לתאר יכולה רק אני יודעת. לא אני הזה,
הרעיון את אהב לא־כל־כך שהוא לעצמי

 שלה! מהגירושין כסף עושה •שגרושתו
 נ לאחרונה השניים כשנפגשו מקום׳ מכל

 עשי כבר ״אס לסיגלית: ז׳אן אמר פאריז
 ע עותק לי מגיע אז מהעניין, כסף

 הב אחרי מיוחדת. הקדשה בצירוף הספר
 שז להרפתקה שלך הפארטנר הייתי אני

הספר.״ לכתיבת ביאה
 ] את לבעלה־לשעבר העניקה סיגלית

 1 אבל ההקדשה, פלוס המבוקש עותק
 עובד כסף. לע־שות החליטה הזה מהעניין

 וגם לידיעתי, הסיפור את הביאה היא
 : מכירות את לקדם בדי מצויינת דרך
שלה. ספר

 בגרמנית אותו •שר יגאל אתכם. יטעה לא
 אי־ ספק הטיל מכם מישהו ואם טהורה.

בגר לשיר גיזעי תימני ישל ביכולתו פעם
 שגם והוכיח בא יגאל בבקשה, אז מנית,

אפשרי. זה
 מאלוהים, בפאניקה עדיין הוא מזה, חוץ
וריחות ביום־כיפור צם הוא זה ובגלל

לביא) דליה <עם פינחסי
קבלת־פנים


