
אהבת
לויי□

 על עצוב סיפור לכם לספר רוצה אני
 בארץ, יפה הכי הבחורה שהיתה בחורה,

בארץ. עצובה הכי הבחורה היא וכעת
 טורי־הרכילות אותה, מכירים כולכם כן,

 על המידע כל את לכם ספקו בעיתונים
ה גם לצערי, ולאחרונה, הזאת, הבחורה

הפליליים. טורים
 על שוב לכם ולספר לחזור רוצה אני
 המלוות הצרות ועל זילברשטיין, מונה
 ידידה עם יחד לאחרונה, נעצרה מאז אותה

המישטרה. על־ידי הרפז, שרגא
 מסבתה מונה ירשה שנים שבע לפני

ל עברה היא .10 לינקולן ברחוב דירה
 אותה שדיהטה אחרי זו בדירה התגורר

אופייני. בוהמי ובסיגנון בטוב־טעם
 שטרם־ לי אצל ללמוד נסעה כאשר

וכ הדירה, את השכירה בניו־יורק, כרג
 ידידיה בה. להתגורר המשיכה שחזרה

 עם מונה, של המזל כי טענו המעטים
דירה. לה שיש הוא שלה, הפירסום כל

 הם למה בדיוק הבינה לא היא אז
 מכיוון היטב. מבינה היא כיום מתכוונים.

את מכרה היא שגיאה: עשתה שמונה

 ח״כ כי הטוענים פוליטיים חזאים יש
 הבודדת חברת-הכנסת אלוני, שולמית

למערך. בקרוב להצטרף עומדת ר״צ, של 1
 אם בינתיים לדעת אי-אפשר אלוני אצל

 נוצר שכבר הוא ברור אבל לא, או כן 1
 קשר המערך, לבין שלה הסיעה בין קשר

 התמזגות מכל יותר חשוב אולי שהוא 1
הרומנטי. לקשר מתכוונת ואני פוליטית.

 אחד אף שאין מזכירה, יש אלוני לשולה \
משגעת. חתיכה לא שהיא עליה לומר שיעז

 הגוף בעלת לוי, לגאולה מתכוונת אני ן
 המזכירות בץ שהיא השקד,׳ ועיני הרזה

ב והבלתי־חברותיות הבלתי־מתלבטות
לשים־ שלא אי־אפשר זאת ולמרות כנסת,

אליה. לב
 קבוע, חבר יש שלגאולה ידעו הכל אבל
 ושזה זמן, הרבה בשטח הנמצאים מאותם

 ויתרו כולם אז — אליה להגיע סיכוי חסר
מההתחלה. הרעיון על

 לכנסת, גאולה הגיעה אחד שיום עד
 על הסיפור התפשט לאט לאט כזאת. עצובה

 וכי הסתיימה שלה הגדולה שהאהבה כך,
זרי :החוק קובע הזה בעניין חופשיה. היא
 ממלא- היה זריז הכי שהיה ומי זוכים. זים

לוי. גירעון המערך, דובר מקום
על משהו מזה ללמוד רוצים אתם אם
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הגנרלים
 מרעישים, כה שהם רכילות סיפורי יש

 משנה לא אותם ולמפיצים שלשומעים עד
 את אמת. לא או אמת הם אם בכלל

 עכשיו, לכם מספרת שאני הזה, הסיפור
קבו־ מקורות שלוש־מאות מאיזה קיבלתי

אלעזר תלמה
— שמועות

 מקורות שלוש־מאות איזה ועוד שלי, עים
הסיפור. לצורך רק

 ולא פחות לא ושימעו: הסכיתו אז
 יצחק של גירושין סיפור מאשר יותר

 ראש־ בעבר, הרמטכ״ל חבר-הכנסת, רבץ,
 גם להיות שמקווה ומי בעבר, הממשלה

 השמועה פי על בעתיד. ראש־הממשלה
 מי לאה. מאישתו להתגרש עומד הוא

כימעט רבין הזוג שבני הרי שזוכר,

רבץ ויצחק לאה
והכחשות —

ב מווינדזוי הדוכס של סיפור ויצרו
ה ערב כימעט רבין, יצחק כאשר ארץ,

 כ־ מתפקידו התפטר האחרונות, בחירות
 אז שהיה שמי משום רק ראש־הממשלה,

 הפרופסור לממשלה, המישפטי היועץ
 את לדין להעמיד החליט ברק, אהרון

 ב־ הדולארים חשבון בגלל לאה, אשתו
ארצות־הברית.

 כי הטוענים במערך אנשים אפילו יש
 השיל- את המערך הפסיד רבנן לאה בגלל
להו רבין הקפיד הפרשה מאז אבל טון.
ציבורי. מקום בכל לאה עם פיע

 לולא מהסיפור כל-כך מתפעלת הייתי לא
 שלאה רק לא ככה, אז המשך. גם לו יש

 יש כבר שללאה אלא מתגרשים, ויצחק
 שאף אמריקאי, יהודי איזה עם רומן,
מיהו. לי לגלות מוכן לא אחד

 הזה. הנהדר בסיפור הצימוק לא זה אבל
 משלו, רומן יש לרבין גם הפגז. בא וכאן

 אמריקאי, ולא אנונימי לא הוא הפעם
טוע השמועות למהדרין. ישראלי אלא
ית הוא שיתגרש, אחרי מייד כי נות
של אלמנתו אלעזר, תלמה עם חתן

 צה״ל רמטכ״ל שהיה מי הטוב, ידידו
אלעזר. (״דדו״) דויד
 לא אני אז עסיסי, סיפור לא זה אם

 בכנסת אדם אין עסיסי. סיפור מהו יודעת
 אחרת, או זו בגירסה אותו, שמע שלא

 חוזרים לא שבעניינים מאותם מאוד ומעטים
 אפילו פוגשים. שהם מי כל בפני עליו

 יפה, אביבה רבץ, לאה של אחותה
 אברהם האלוף אחר, גנרל של אישתו
 בשכונת הזו השמועה את שמעה יפה,

ה אצל לברר ומיהרה נווה־מגן, מגוריה,
 נכון זה אם הכל, יודעות שתמיד שכנות,

נכון. לא או
 לא יפה אביבה מדוע מבינה לא אני
הנוג אל ופנתה עשיתי, שאני מה עשתה

 שסיפור־ יודעים כולם הרי בדבר. עים
 דבר של ושבסופו להסתיר, אי-אפשר אהבה

הכ בשבילכם לי יש אז מנצחת. האהבה
 אפילו רבין ויצחק מכולם, מוסמכת חשה
 לנווודאביבים, הביתה, אליו להזמין מוכן
 שלו, להכחשה מאמין שאינו מי כל את

ולר אשתו ועם איתו ארוחת־ערב לאכול
שם. שפיר הכל כי עיניו במו אות

תונת  לאיזה הולכים היו תמיד המסיבה אחריח
מועדון.

ב ח״ ה
ה בזמן לי קורה מה יודעת לא אני

 לי באים רכילות סיפורי המון אבל אחרון,
 לי יש היום הישראלי. מבית־המחוקקים

ש ירושלמי כל שיעניין סיפור, בשבילכם
חברי־הכנסת. את וגם בילוי, במקומות מבקר

 סבידור מנחם ח״כ את מכירים אתם
 ואומר אותו אוהב שלא מי כל מהליכוד?

ב שותק יפות, לא מילים מיני כל עליו
ענת. שדו, הבת אל מגיע שהעניין רגע

 של בירושלים ידועה דמות היתד, ענת
באו רשומה היתה היא לפני-כמה־שנים.

 בחורות, שתי עוד עם גרה ניברסיטה,
 הידועה, רמבאום לינדה היא מהן אחת

ו מסיבה, בה היתד, שערב־ערב בדירה,

 :דברים שני עשתה שקיבלה ובכסף דידתה,
 מייק, לאביה, במתנה נתנה חלקו את
 ואת העתיקה׳ ביפו גלרייה שיפתח כדי

 חנות בעסק, להשקיע החליטה האחר חלקו
סננור. דיזנגוף בסביבות לעתיקות

 אחד: דבר בחשבון הביאה לא מונה
 השלילי. הצער ולמרבית הרב, פירסומה

למ מתקשה היא דירתה, את שמכרה מאז
 ש- פעם בכל בה. לגור כדי דירה צוא

 כי מגלים דירות, המשכירים בעלייה,בתים,
 זילברשטיין מונה הם המיועדים הדיירים

 ואם להשכיר. מסרבים הם הרפז, ושרגא
כן? מה אז עצוב, סיפור לא זה

סבידור ענת
העיניים לחברים שייצאו

 לכם יש מאשר יותר מחזרים היו לענת
פופו בחורה שנאמר, מה — בכים לירות

 לפני בערך קרה זה אחד, יום לארית.
 מיותמים. האלה המחזרים כל נותרו שנה,
 בכלל אלא מירושלים לק לא נעלמה, ענת

 עליה נעשתה הארץ כי מסתבר, מהארץ.
פאריס. את לכבוש החליטה והיא קטנה

 אם מציינים לא מפארים שלי הדיווחים
 הם אבל לא, או העיר את כבשה היא

 של ליבו את כבשה היא כי מציינים
 את כבשה רק לא היא גורדון. רישארד

ב איתו מגיעה שהיא אלא שלו, הלב
 חתונה, איתו ועורכת לארץ החודש תחילת
העי ייצאו שלה הישנים החברים שלכל
ניים.

ה הצרפתי זה מי שואלים בטח אתם
 ישר בשבילכם, דיווח לי יש אז מאושר,

 :סבידור מפאפא כלומר הגיבורה, מפי
 שהוא שלמרות לדעת צריך ראשון ״דבר

 לומד הוא מזה חוץ יהודי. הוא צרפתי,
 שהוא אחרי אז כלכלה. וגם קולנוע גם

 מה לעצמו לבחור יוכל הוא ללמוד יגמור
כלכלן.״ או קולנוען — להיות רוצה הוא

קולנו כלכלן. יהיה שהוא מקווה אני
 לא שהוא מה אבל די. לנו יש ענים
לענת. טוב מזל יהיה,

ג יצא הזמר מן ו ז
 מתחיל העניין תנחשו. לא בחיים אלה? יפים בימים מי, עם מסתובב מי תנחשו

 שלנו האיש אבל רבות, שנים כבר ותיקים וידידים חברים שהם טוענים, ששניהם בכך
 היפר,פיה האקס סחה, ליאורה עם ומאושר חופשי מסתובב כהן, יזהר באירוויזיון,

 היא .24 בת ונאווה שחורה צילום דוגמנית היא ליאורה שרעבי. בועז הזמר של
העניינים. ממצב ומרוצה מאושרת ונראית כהן של קשריו את מכירה

לוי גאולה \
לא לפעמים כן, לפעמים ^ ן
 לאכזב לי צר הצפויה, הפוליטית התמונה ,
 על הסיפור אלי שהגיע אחרי כי אתכם. |
 הגיעה לר״צ המערך בין הסודי הרומן ,
כל לא האחרונים בשבועות תוספת: אלי |
 כמה כבר והם ביחד, לשניים מסתדר כך ,
לפעמים־כן־לפעמים-לא. של בעניין שבועות 1

 סיפור 1
עצוב
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