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 ״מיש- על הסיפור את זה במדור לכם פרתי
 דד את שתיארה המאוחדת,״ שומרון פחת

שומ דן תת-אלוף בת המחודשת אידיליה
שומרון. מירי לגרושתו, רון,

 כסה סיפור !באותו ׳נכללו השאר בין
 לוין, אביתר לעורך־הדין הנוגעים פרטים
דב להעמיד כדי בו. לפגוע עלולים שהיו
 הפרט את לתקן שמחה1 ׳אני דיוקם, על רים

אב עורך־הדין נפגש כאשר :•נכון הבלתי
 היא לראשונה, ׳שומרון מירי עם לוין יתר

ו משנתיים יותר גרושה כבר אז היתד.
 הסיבה ׳להיות היה יכול לא הוא ממילא

מדן. לגירושיה
 שנגרמה הנפש עוגמת על מצטערת אני

 שום לי היתר. ילא יכי !ומבהירה לאביתר
הסליחה. !ועיסו ביו, לפגוע כוונה

גירושי!
הבחירות אחרי

 שאול ישל עולמו עמד דברים ׳שלושה על
 דד של הוועדה־המרכזת חפר בן־שמחון,

 לדויד הערצתו :;אשדוד !ואיש וועד־הפועל
 המרוקאית העדה על המנוח, בן־גוריון

ה אישתו ׳ועל הפולטים ממנהיגיה ׳שהוא
ז׳קלין. יפהפייה

 ׳בהתחלה לבן־אדם. ׳שקורה מה יתראו אז
 אבא, ללא ׳בדגוריץ!ובךשמחון!נשאיר נפטר
 ׳ואיחר מפא״י־הצעידה תיקוות שהיה האיש

 פיתאום כיתום. התגלה רפ״י־יהצעירה כך
 פייתאום בכינסת, לחברות הבטחות יותר אין
 פייתאום ׳לחוצילארץ, שליחויות יותר אין

מבטיח. צעיר לא כיפר
 הם המרוקאים גם כי הסתבר ׳אחריכן־

 אומנם הוא שלו. ׳שוטים חסידים בדווק לא
 כלל- אירגון בראש עצמו להעמיד הצליח
 פעם ׳בבל אבל מרוקו, ׳ווצאי ישל עולמי

 בתפקידי עדתו בני תמיכת את שביקש
ל להיבחר לו שיעזרו כלומר ״תפלס״,

 לכל או אשדוד עיריית לראשות כנסת,
 שהוא ישכחו הם הזה, מהסוג ׳רובים מיני

מרוקאים. של מנהיג
 ה־ בשבועות באה האחרונה המכה יאך

 קרע התגלע הבחירות ׳לפני עוד אחרונים.
 יודעים באשדוד ז׳קלין. לאשתו שאול בין

הדיעות לכל שהיתה הגברית, כי ׳לספר

בן־שמחון שאור
פרטי מהפך

 לעבור החליטה באשדוד, יפה הכי האשה
 בן לבין בונה אהבה פרחה שם לאשקלון,

אחר. עדה
 עד הוגנת להוות החליטה ז׳קלין אפל
 עד הגט עם להמתין הסכימה היא הסוף.
 לפגוע ׳שלא כדי להסתדרות הבחירות לאחר

 להיות שעומד מי של הפוליטיים בסיכויים
שלה. האקס
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ת1 עוזבים מאוהבת מר

 וזה מהשטיח שנעלמים וזמרות זמרים יש
גאווה כיסו כשאחת אפל מורגש, לא אפילו

ברוכין נאווה
כנפיים אין לאהבה

ה ש ע פה מ י

יפים אישי□
 מכירים ׳שיכולנו טופז, דודו ׳לשחקן

 החליט יפשוט הוא גאוני, רעיון היה יפה,
 צדקה מעשה ולעשות טוב בחור להוות

היה. כד ׳שיהיה !וסיפור מאין־כטוהו, יפה
 שדי עם בשותפות ערך שבוע לפני
לתפ יום־הולדת מסיבת ריכנפלד (אורי)
 ריבנפלד הגלריה גג על שנערכה ארת,
 יאת הזמינו בתולה, מזל פני ׳שניהם, ביפו.

 בלי יינות הגישו שיבה למסיבה !חבריהם יכל
 אבל האפשריות, הגבינות סוגי כיל ׳ואת סוף
 הודיעו שהם הוא העניין הסיפור. !בזה לא

 מתנות, להם ׳שבמקום!שיביאו ׳חבריהם, לכל
המופ האורחים לילדים, !מתינות ׳שיביאו

משג צעצועים והביאו התווכחו לא תעים
 רק אז יודעים, לא אתם !ואם לילדים, עים

 ילדים, אין ולשדי לדודו, :כללית להשכלה
נשואים. לא אפילו השניים

יאו, לילדים? צעצועים ימה בשביל אז
 ההומא־ למעשיה מגיעה ,אני סוף־סוף פד,

 ה־ את לתית מתכוונים פשוט הם ניטרי.
 בבתי- ילידים למחלקת האלה צעצועים

 תל־השומר, או איכילוב, הדסה, במו חולים
ל יציג גם דודו ואז לחנוכה. מחכים והם

 יחלק ושדי קטנה, הצגה איזו החולים ילדים
מעטות. שהן תחשבו ושלא המתנות, את

 יפה, גדולה, אחת יוכל ממאתיים, ■יותר ייש
 הזמר :למשל דוגמה לכם ואתן ׳ויקרה.

 ׳אשתו עם למסיבה הגיע ארצי שלמה
 ׳ארצי ׳שילמה ענק־יממדים. דב יועם מיידכה

 מייד שלי !והשאלה יוספה, על ׳כידוע !נוסע
 !ואת מילכה ,את ׳להעמיס הצליח ■איד הייתה
 רצת ״כשיש :אמר ׳והוא הווספה על הדובי

מקום.״ יש —
דה אומנם דוגמה: !ועוד הו  בריקן לי

 שיגעת, אוטו ליו יש להיפך !וספה, אין
 יפה־ מתנה איתו הביא הוא זאת בכל אבל
כששניהם באו אשתו ,ונילי יהודה פיה.

מה דרו לא אומנם בהסתדרות הבחירות
 ׳שאול עבור ׳איך לכנסת, הבחירות כמו פך,

 פחות לא פרטי, ׳מהפך היו הן בן־שמחון
מ לאחד שקרה הציבורי ׳מהמהפך הטור

פרס. שימעון ביותר, הקרובים ידידיך

הבלונ צחוק. לא יכפר זה ׳נעלמת ברוכין
מסת פשוט היא נעלמה, לא החינניות דית

 כנר, דן עם שילה הרומן שנגמר מאז תרת.
 עם שלה הרומן ונגמר הטלוויזיה, שדרן

 אנחנו כן, גם הטהורות הנשמות שלישיית
 ׳שיריח יאת פשמשדרים לפעמים שומעים רק

הישנים.
 לא ילמד, יודעת גם אני עכשיו יאבל

מאו פשוט !נאווה לאחרונה, ׳ממנה שומעים
 שחרחר, צעיר, שיגעת, !בחתיך !ותפעם הבת,
 דיים־דיי־ דיייוויד ששמו ויפה גבוה

 דיים־ ׳מנדי של הקטן !אחיה נבון, דויד,
דייוויס.

 ומאז לביקור, לארץ בא היפה האנגלי
 עושה על אל־ חברת קבע, חותם ממש הוא

 ושוב הלוך טיסותיו מרוב יריב ממת ממנו
 לאהבה לעשות, מד, גו, לונדודלוד. קו

 יש כסף כשיש אבל כנפיים אין אומנם
כרטיסי־טיסה.

 ׳התאמצה החדש ואהובה ׳שלכבוד נאוה,
 נראית ממשקלה, ק״ג ׳ת״שעד, והפחיתה

 ׳לרגע !ולו ■בחיד-ליפד, את עוזבת ולא נפלא
 ולילה. יומם לזה זד, צמודים השניים קט.
 נאווה, של אמא יום. יילד מה ׳נראה רק

המנ מועצת יושבת־ראש כרוכץ, שרה
 מאושרת נראית ■רוטשילד, הברון ישל הלים

מהשידור.
 !את !ותקפל תנצח ארץ איזו רק השאלה

 או ישראל. יאו אנגליה האלה, היפים שיני
 שנרוויח ,או ב״שרונית, זימרת סופית שנפסיד

מנדי. של האח את

 רכבת וביה ענקית קופסת-קרטון סוחבים
׳תח גשרים, רמזורים, עם אמיתית חשמלית

 הילדים ,אשרי למיניהם. ,אביזרים !ועוד ינות
בריאים. שיהיו רק הללו, במתנות שיזכו

טופז דודו
החולים לילדים

 אוויריות החרמת
בנואייבה

 עידנה יאת נורא שאוהבים כאלה ייש
 יאותה. מעריצים שרק כאלה ויש ברנד

 היופי בתחרות ׳שהשופטים הוא שברור מה
 ישנה לפני ׳שנערכה אוויר לדיילות העולמית

 וגם עדנה את אהבו גם ,ביוהנסבורג וחצי
 התואר את לד, העניקו הם :אותה העריצו

 ישל היופי מלכת של ראשונה סגנית של
העולם. בבל הדיילות פל

 וביוהנסבורג ההצלחה על ישמע ׳שלא יאחד
 בחור עדנה, של הכמעט-יקב׳וע החבר היה

 פנים בשום שאני כזה, ויפה בלונדי צעיר
 ישמו, את לבם לגליות יכולה לא ,ואופן

 האחרון יום־ד,כיפורים יאת לנצל ׳שהחליט
מש ״סופש ימי לארבעה עדנה את ׳ולקחת

בנואייבה. ילה, הבטיח שהוא כפי גע,״
הוד הם האוהל יאת הקימו שהם אחרי

הבית את
 לכם לבשר תמיד צריכה שאני לי הפל

 לעשות, מד, אין אבל ׳שבאלה, בשורות
 לעשות משתדלת !ואני שלי התפקיד זה

 שיותר יבמה אתכם ׳ולעדכן יכולתי כמיטב
!בכל-המתרחש. ימהר
 חבית, א׳ת שעזבה אחת עוד הפעם !אז ינו,

 הבלונדית אשתו חנוך, ילידי זו והפעם
 חנוך. שלום המוכשר המלחין!והזמר של

 יודעת רק אני אותי, תשאלו אל למה
 הילדה את איתה לקחה אחד בהיר שיום

דנקר, אלי עם בירושלים לגיור ועברה

חנוך ושלום לידי
זעם יעבור עד

 להיט, עוד הטלוויזיה מתוכנית לנו שמוכר
 בהצלחה לא כנראה ד,ינחה הוא שאותה
אותו, ׳שהחליפו היא עובדה הריי יכי עצומה,
זאב. כן־ בדורי

 באמת האם היום? לנשים קורה ימה
 ׳ולעזוב ׳לקום פשוט קלות ׳בכזאת יאפשר

הבית? את
 קצוץ- מסתובב ׳שלום זעם, יעבור יועד
 נראה השיער, קצוצי !ובעניין לבדו. שיער
 האמנים ׳שרוב מפני אופנתי, מאד הפך שזה

 יאת קיצצו עצמם את ׳ש׳מחיש״בים ׳שלנו
 יהודה: קשת, ששי למשל כמו שערם.
ו טובים ועוד מוסקונה אריה ברקן,

כמותם. רבים
 שיש ימה יכל זה ׳ששיער !כאלה יש יאכל

 סטו מימנו, להיפרד ומוכנים ילא !והם להם,
׳ויתר. לא הוא אז פיק. צכיקה למשל

 חדד, שהשמש עד ׳והמתינו החול על יישבו
 האוהל ׳בתוך ולבד ביחד להיות ■שיובלו כדי
החול. ■ועל

 ׳ומבטים זה לעביר זה ׳אוהבים ׳מבטים בין
 עלם הבחין בבר,״ ״שתרד השמש לכיוון

 גוויה !בעלת צרפתיה בצעירה החמודות
לידם. סתם, ככה ילה, שעברה משגעת

 המילון כל את ניצל ממקומו, זינק הוא
 הצרפתיה יאת לשכנע כדי שלו הצרפתי

 בו!ואחר- פגע האהפה־ממבט-ראשון שברק
 ׳ותא* ישלו, העבירי ׳המילית פל את ניצל כך

 ׳לשכנע כדי קשה, וותר היד, שזה לי מינו
 באוהל מקיום יותר ילה ׳שאין עדנה את

שלהם. המשותף
 לעיתים הדיונות. לכיוון נעלמה עדנה

 הבלונדי השער את מרחוק רואים היו
 יל־ החמודות לעלם אבל שילה, המתנפנף

 המעורר השם את ׳שנשאה הצרפתיה התיבה
 היו הם — איכפת היד, לא פטריצייה,

 מהמבט האהבה של ׳בברק עמוק שקועים
הראשית.

 דמעות ׳להזיל ׳להפסיק יבולים אתם יאבל
 לא היא הדי״לת־המלסה. ישל גודלה על

 רופא בדיונות. לבדה זמן הרפה הסתובבה
 אותה, גילה חדישה אלפא־רומאו !ולו צעיר
ב נהנתה עדנה שגם לי ׳שסיפר מי !והיה
מההחלפות. דבר ישל סופו


