
בפרנסה כישלון

! המוחין אהבת

לש כבר הצליח שרים אלדד המלחין
ישראל. במדינת הבחורות מחצית את גע

 עם לו שהיה הרומן את זוכרים אתם
מסו רומן היה זה ?קפלן עדי השחקנית

 להריון, עדי את הכניס אלדד קצת. בך
המ לבן לתת כדי א״תה, להתחתן ונאלץ
 עת שבאותה למרות שם׳ שלהם שותף

בשם בחורה עם אחר בקשר עסוק היה

 בקיסרס ידדה
נתדאניב תנחת

 אולי אתם פולני? יורם על שמעתם
 בגודל אותו פגשתי אני אבל שמעתם׳
השע נער ■פולני, יורם טבעיים. ובצבעים

 חי, !נמצא המערבי, העולם של שועים
 מכל הקטנטונת. בארצנו ומבקר, ונושם

 הופשת את מבלה הוא בעולם המקומות
 ואם בקיסריה, שלו בווילה דווקא הקייץ

 אחת בנשימה לכם יספר הוא אותו תפגשו
הא המיליזונר עם עסקים עשה הוא איך

 במסיבה בילה קורנפלד, גרני מריקאי
 עם סוער רומן וניהל ניקולסון ג׳ק עם

ונשואה. ידועה הולנדית שחקנית
 לכם יספר הוא פולני, יורם את תשאלו

 חיי על אמיתי, נער־שעשועים חי איך
הבינ ומי המי בין הגדול, בעולם הזוהר

וה האחד ׳נער־השעשיועים פולני, לאומיים.
 בהוג־הסילון הבלעדי ומייצגנו שלנו יחיד

 מטוס לקחת זה מה לכם יספר הבינלאומי
באה* לאיי הקריביים מהאיים ולטוס פרטי

שרתוק ענת
להלחנה מכתיבה

_______# 8■ '5-י־'־*'' ^
 שליוו מאותן זמרת, ■גם שהיא יפהפיה זיזי,
שלו. ההצגות באחת ארצי, שלמה את

הרו וגם הסתדר, איכשהו הוא עדי עם
 היסוסים. הרבה אחרי ■נגמר זזי עם מן
 פחות, לא סוער אחר, לרומן פנה אלדד אז
 שיימן. אירינה יחסי-הציבור אשת עם
 הרומן את לפרסם אירינה הספיקה לא

 בקצב שרים לו פיזז וכבר ברבים. שלהם
 אחרת. חתיכה של לעברה ביותר מהיר

 הוא אלה, שורות לכתיבת עד לפחות
איתה. עדיין

שר ענת אלא אינה החדשה בת־זוגו
 תל-אביב את ששיגעה חדרה, בת תוק,
חיי חותה ענת אלדד. על שד,שתגעה לפני

לדי דיבור ובין דובר־צה״ל בלישכת לת
 לח שהביא מה שירים, קצת כתבה בור

מחזרים. והרבה פירסום, הרבה
מר של מחיזוריהם נהנתה שענת אחרי

הח היא והסביבה,1 תל-אביב זאבי בית
 דיילת והפכה המעגל את להרחיב ליטה

הגב עם קרה מה יודעת לא אני באל־על.
 אבל וניו־יורק, פאריס לונדון, של רים

נח היא טיסות שממרבית היא העובדה
אלדד. על דווקא תה

 אושרם את מצאו באמת הם אם אז
■טוב. מזל לשניהם מאחלת אני יחד,
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יוד אני בשבילכם. עצוב סיפור לי יש
מוות שאינם שלכם, הטובים שהלבבות עת
 שלי במדור עצובים סיפורים על רים

הסוף. עד אותו לקרוא לכם יגרמו
בוו מכירות אתן ירושלמיות, אתן אם

 שהבחור ■מהיום עמירב. משה את דאי
 בצבא־ קצינה שהיא מאשתו, התגרש הזה

ה בבירה מאוד מבוקש רווק היה קבע,
 כשנה, לפני עד נכון היה זה חוגגת.

כשבועיים. לפני נכון ושוב
לי־ מתכוונת. אני למה מבינות אתן אז

 נכי השיער מתולתל הזמר ׳את זוכרים
 במחזמר ברגר את ששיחק זה שושן?

 את שיחק פיק •שצכיקה בזמן שיער,
 עם שביחד זה ? בוקובסקי הופר קלוד
וא שוקי מהצמד לוי, שוקי ועם פיק

השוקולדה? בלהקת חבר היה ביבה,
בש חדשות לי יש אז יופי. זוכרים?

 משמחות. כל־כך לא לצערי מגבי, בילכם
 שר ■אותו לשמוע שאהבו !מכם לאלו אך
 לילה ואת לנער מלאו עשרה שש את

 מה את לדווח חייבת אני אכזיב, בחוף
 מלוכד היישר לי ליחשה הקטנה שצפורי
ארצות־הברית. אנג׳לס,

 רשות־השי־ דובר שהוא עמירב, דידנו
 שני את רבה באמונה שמשרת ומי דור

 לפיד, ומומי ירון ראובן המאורות,
 הופמן, מירי יפהפיה חברה היתיה

 בטוחים חיו ומירי, עמירב כולל וכולם,
 שמירי, טוב, כל־כך היה זה זה. שזהו

 עמירב של בווילה לגור שעברה רק לא
 ילדה את לשם העבירה אלא בעין־כרם,

הקודמים. מנישואיה 4ה־ בן
הת והשניים חתונה ■על דיברו כולם

 הנוגע בכל רע״ונו׳ת רקם הוא לה. כוננו
 לדיאטה נכנסה היא ואילו הבית, לשיפוץ
 בחורה מסתם אותה שהפך מה חריפה,

!וחתיכה. יפה לבחורה יפה
 אחד בוקר ניגמר. פשוט זה זהו. אז
 מספרת היא לחברותיה כי אם מירי, קמה
 והחליטה ארוכים, לבטים לאחר היה שזה

 אינה כלומר ■גרושין, בעוד רוצה שאינה
ועזבה. קמה עמירב. עם להתחתן רוצה

הסתיימה, עמי׳רב אל מירי של האהבה

 אנקורי בין ■הרומן בעוד לנסות. אבל
תרו ■ובקול בתופים התפוצץ ולנדסברגר

 התנהל וגבי מירי בין שהרומן הרי עה,
ויפה. שקט במישור

 גבי של הוריו בבית נישאו השניים
 לארצות- נסעו מכן לאחר ומיד ביהוד
 גבי !של חלומו את להגשים ■כדי הברית
 היה הנסיעה עיתוי אמריקה. את לכבוש
 תקדים חסרת להצלחה זכה גבי מוזר,

והח ■חכמים לעצות שמע לא הוא בארץ.
צ׳אנס. לקחת ליט

שושן גפי
לגירושין מאהבה

 המחזמר בזמן כזכור, ניהל, שושן גבי
 המחזמר כוכבת עם סוער רומן שיער,

 לגבי החדירה אנקורי אנקורי. מרגלית
 הנהדרת אמריקה בעניין לראש ג׳וקים

לנ והחליט קלט הקשיב, גבי והמעטירה.
 היא בינתיים כי מרגלית, עם לא סות.

הת והוא לנדסכרגר ביורם ■התאהבה
עינבר, מירי והדוגמנית בדיילת אהב

 עם לפלות זה מה לכם יספר הוא מה,
ביאכ חתיכות שתי ועוד גראם גינטר

 הוא כי היווניים. האיים בין המשייטת טה
האמיתיים. החיים את מכיר קוראיי,

 ולבני קטנה לישראלית נשאר מה אז
הבינ הטיפוס נוכח לעשות כמוני טיגית
 לספר אלא לי, ■נשאר לא הזה? לאומי

 להסתיר !מנסה פולני שיורם מה את לכם
 מבלה הוא איתן החתיכות ■מעיני לפחות

 מולדת לחופשת הגיע ׳שהוא בתל־אביב,
 אוסטרלית צעירה עם ביחד בישראל שלו
 טל. התינוק בנו אם שהיא קי׳ג בשם
 גם הם התחתנו, לא •מעולם וג׳קי הוא
 ■נוהג הוא כך בית. באותו מתגוררים לא
שיכן הוא והתינוק ג׳קי את ■בארץ. גם

האפ ארץ אמנם היא הגדולה אמריקה
 טובה אינה אך הבלתי־מוגבלות, שרויות
 לילה במועדוני להופיע החל גבי לכולם.

 השוק לו וכשנגמר בניז־יורק, ישראליים
 זמרים כמו• עבודה מחוסר עצמו את מצא

 למי- נולד בינתיים אחרים. רבים ישראלים
 של התעסוקה בעיות אך ילד, ■וגבי רי

 השניים, של הנישואין חיי להרס גרמו גבי
יונים. לזוג הזמן כל שנחשבו

 מזלה את לנסות החליטה שושן משפחת
 אך אנג׳לם, ללוס נסעו השיניים במערב.

■הח מירי הנישואין. לחיי הקץ הגיע שם
 בישראל הוריה אל הילד את לשלוח ליטה

 דירה שכרה באחרונה הבית. את ועזבה
 בקרוב בבוטיק. לעבוד והחלה בהוליבוד,

מיש שלה הילד את להחזיר עומדת היא
חד בחיים ■ולהתחיל אנג׳לס, ללוס ראל
 לנסות מתעקש עדיין גבי, ואילו שים.

הגדולה. באמריקה אותה לשחק

 הבינלאומי, הוא ואילו ■בקיסריה בווילה
 המכונית־השכורד, בחברת הזמן רוב מבלה
 שבתל-אביב. בדירתו שלו

מה? משוגעים חיים

הופמן מירי
לבית מבית

 פשוט היא לעין־כרם. אהבתה לא אבל
הירושלמית. בשכונה אחר בית לה שכרה

 ■מנחמים עמירב של הקרובים הידידים
ותח תתחרט בוודאי שמירי וטוענים אותו

 להבין יכולים לא הם אחרת אליו, זור
 הרומן עד ■תל־אביבית שד,יתד, ■היא, מדוע
 בשכנות. דווקא להתגורר בחרה איתו,
עמירב. בשביל מקווה אני גם אז

וגיוושץ כרבים על
 לעשות יכולה אני מה עצוב, סיפור עוד

 ניכה על זה הפעם כאלה. שבועות יש
קיפלו.
 ביתה סביב שהסתובבו הגברברים מכל

 במיליונר דווקא בחרה היא ברעננה
 באמת היה כשהוא ריקליס, משולם
לניוי־יורק. איתו ונסעה מיליונר

הס ניבה לבין ריקלים בין הידידות אך
 מישהו בניו־יורק פגשה היא כאשר תיימה
 נד עשיר יותר עוד שהוא חשבה שהיא

 צעיר דני, נשוי. לא גם היה וההוא ריקליס,
קבלן. של ובן עשיר קבלן ביץ/ ממיאמי

שהוא היתה דני של היחידה המיגרעת

קיפלו ניכה
לבדידות ממיליונים

 אבל אהבה, דווקא וניבה כלבים, אוהב לא
להתחתן. להם הפריע לא זה

 בארץ מופיעה ניבה היתד, בשנה פעמיים
 בתל-אביב הילטון במלון מתגוררת הקודש,

 מבתיהם נעלמים חמד עלמי כמה היו ואז
 הבעל הילטון. של ברום־סרווים ומשתמשים

שתק. אבל ידע
 שאני מה לדני. נימאס אחד שיום עד

 שבועות. כשלושה לפני ארע לכם מספרת
 את אוהב לא שהוא לניבה הסביר הוא

 על לכלבים מתכוון ״ואני שלה הכלבים
 המישפט. לבית אותה וסחב רגליים,״ שתי

 מהבעל התרשם כה האמריקאי השופט
 להותיר מבלי הגט את שנתן עד הפגוע,

ניבה. בידי רכוש כל
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