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קטן מיליון

 יצולד• אני ? אדבר ומה לכם אומר מד,
 ידעתי שנה 20 שכבר עצמי על להעיד

 של לגירושין מתכוונת אני שיקרה. מה שזה
 ואשתו מילוא (״פפד) יוסף הבמאי

פרסיץ. ימימה
 היה קשה אבל נביאה, שאני לא זה
 משוגעים חיים עושה שפפו לראות שלא

 צעירה פעם בכל מציג כשהוא בתל־אביב,
ימי ואילו מאנגליה, שלו כבת־דודה אחרת

היתה היא בשטח. נראית ואינה כמעט מה

מילוא יוסח
שופטים בלי

 בחיפה, האלה השנים כל לה־ תקועה
ממתינה.

 לה שאין שראתה עד והמתינה המתינה
 כדי לעורך־דין הלכה להמתין. למה יותר

גירושין. בהליכי להתחיל
 עורו־ הוא גם ולקח פפו כך על שמע

 שני ועוד מסכימים, כשהשניים אולם דין.
 צריו לא ותרבותיים, מבוגרים אנשים

 בני־ עם יחד עורכי־הדיו ישבו בתי־מישפט.
 כדי ומייגע ארוך במשא־ומתן ופתחו הזוג

הגט. יהיה בדיוק איך להחליט
הסכי הם חצי-חצי הרכוש חלוקת על

בחי שלהם הבית את מכרו אפילו הם מו.
 במזומן. אותו לחלק יהיה שאפשר כדי פה,

 רוצה היא נוספת. דרישה יש לימימה אבל
 תבין לירות, מיליון בבנק יפקיד שפפו

ה לכל פנסיה לה שתהיה כדי ותקילין,
 לפני תמות היא וחלילה, חס אם, חיים.
 הזה הכסף און יקח שהוא מוכנה היא פפו,

בחזרה.
 שעוד לאשתו, לאחל רוצה לא פפו אבל

 אז לפניו, שתמות גרושתו, תהיה מעט
 ימימה בבנק'. מיליון להפקיד מוכן לא הוא
ש להיות ויכול הפנסיה. על מוותרת לא

להחליט. יצטרך השופט

בלב תפילה עם
 תצטרפו בואו מכם. בקשה לי יש היום

 אצל בסדר יהיה שהכל כדי לתפילה אלי
יערי. ואהוד חווה הזוג בני

 כתב הוא הארץ. כל מכירה אהוד את
 של שגריר הוא האחרונה ובעת בטלוויזיה,
 רק הכירו חווה את בקאהיר. הטלוויזיה

שמו אלה ורק אהוד של הטובים החברים
 שחווה משום בבוטיקים, כסף הרבה ציאות

 אשתו היותה מלבד אשכולות. אשת היא
שו וגם עסקים אשת גם היא אהוד, של

ירושלמי. בבוטיק תפה
 מזמן, כבר החל בני־הזוג בחיי המשבר

 משברון או שזה נדמה היה לכולם אבל
כו שחווה אז סיפרו מרושעת. רכילות או

וטו לקאהיר, אהוד של הנסיעות על עסת
משו חיים שם עושה הוא שכאשר ענת

 היו הילדים. עם בבית תקועה היא געים,
 בנושא נעימים לא דברים חילופי אפילו

 חיים אהוד, של הבוס לבין חווה בין זה
 היה הכל מקאהיר, חזר כשאהוד אבל יכין.
השטח. על־פני נראה זה כך בסדר.
 מכם מבקשת הייתי לא זה בשביל טוב,

ש הוא עכשיו שקרה מה אבל להתפלל,
מטל- שהם שלה, המטלטלים את ארזה חווה
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דוקהנה
כל־ לא זה בו שחשוב מה אבל בשבילכם, פ;ז סיפור לי יש

 שהעסיקה לתעלומה פיתרון טמון הזה הסיפור בתוך הסיפור. כך
זמן. הרבה הארץ כל את

 על המרושעת השמועה על לכם שסיפרתי זוכרים אתם
 לא כלל בדרך אני ♦' לאה ואשתו רכין יצחק ח״ב גירושי
שלו מתוך אחד היה לא אבל בלתי־מבוססות, שמועות על כותבת

 בדקתי זה. את לי לספר אלי טילפן שלא התושבים מיליון שת
להאמין. שלא לכם •והודעתי נכון לא שהוא מצאתי העניין, את אז

 מה יודעת אנו היום אש. בלי עשן אין אמרו? איך אבל
 הכל הרבינים אצל כי מתברר העשן. את שעשתה האש בדיוק
 קהות נעשו האבות ושיני בוסר אכלו הבנים אצלם, להיפך. הולך
 רבץ, של הבת אצל הוא המישפחתי המשבר כי מתברר מזה.

 את בילבלו הפרטי, השם את שמעו שלא אנשים והיו דליה,
מתגרשים. שהם והאמא האבא את והאשימו היוצרות
 לא בצבא, קצין שהוא ובעלה, דליה אצל הוא הסיפור אז

 ואברמלה דליה אברמלה. ממש, של פייטר אלא בכיר, קצין סתם
 טיפלה קשה, בתאונה אברמלה נפצע כאשר יונים. זוג כמו היו
 הרצון וכוח שלה הטיפול הרופאים, ובעזרת במסירות, דליה בו

 סתם לא פעיל, לשרות וחזר לגמרי, התאושש הוא אברמלה, של
קרבי. אלא פעיל,

קטנות מריבות היו בסדר. הכל לא המישפחה בחיי אבל

אברמלה ובעלה וכין דליה
בהוריס חשד־שווא

 גם אבל לגדולים. שהפכו קטנים משברים היו לגדולות, שהפכו
 למרות זה את זה שאוהבים מבוגרים אנשים הם אברמלה וגם דליה

 הם כאשר לשנת-נסיון, להפרד החליטו שעבר בשבוע המשברים.
יונים. זוג להיות ויחזרו ישובו הזו החופשה שנת שאחרי מקווים
 מאחלת אני טוב, רק רבין ואמא לאבא שאיחלתי כמו אז

 באושר, יחיו הם הניסיון שנת שאחרי ואברמלה, לדליה עתה
ויצחק. לאה כמו לפחות
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 רחוק נופל לא שהתפוח חז״ל כשאמרו
אומרים. שהם מה ידעו הם מהעץ,
 מלי את זוכרים בוודאי כולכם אתם

 הירושלמית, אדריכלית־הפנים לנגוצקי,
 עד עיר־הקודש כל את לשגע שהצליחה

 מי אז ניו־יורק. לכבוד אותנו שעזבה
 דומה משהו למצוא יכול למלי, שמתגעגע

 אני רחוק. כל-כך לנסוע בלי וזאת לה,
 עם מנישואיה דלית, שלה, לבת מתכוונת

לנגוצקי. יוסי

לנגוצקי דלית
מפחיד האבא

 עזבה לבגדים, שנוגע מה בכל יפים טלים
 לה ונסעה הילדים שני עם אהוד את

לאי נסעה שהיא אומרים יש לחוץ־לארץ.
 ב- שהיא להישבע מוכנים אחרים טליה,

 לא שהיא הוא שברור מה אבל לוס־אנג׳לם,
כאן.

 ולמה מה על להוציא אפשר אי מאהוד
 מקווים שלו החברים כל אבל הזה, המשבר

חתי דרך־אגב שהיא שחווה, יחלוף, שהוא
 יהיה ושהכל לארץ תחזור משגעת, כה

בסדר.
מתפללים? אתם

השני הדין גזר
השופ החליטו בערך, שנה לפני כאשר,

 ובעל השחקן על עונש להטיל הנכבדים טים
 שמואל ,101ה־ יחידת גיבור הפאב,

מטי הם כי בנפשם שיערו לא הם אומני,
 יותר קשה אולי עונש, עוד עליו לים

שקיבל. המאסר משנת
ש :מלצרית באונס אז הואשם אומני

 שהוא היתד, שלו הטענה שלו. בפאב עבדה
 אותה עם ארוך לו^רומן שהיה אנס, לא

 הראשונה הפעם היתה לא ושזו מלצרית,
 הטענה האלה. הדברים את עושים שהם

 וגם סטודנטית גם שהיתר. המלצרית, של
 פעמים שהיו נכון שזה היתה קיבוצניקית,

 ערב, באותו אבל הסכימה, שהיא קודמות
 ולכן הסכימה לא היא התלוננה, היא עליו

אונס. זה
 נקודת את קיבלו הנכבדים השופטים

 לאומני, האמינו ולא המלצרית של המבט
 היתד, זמן אותו כל אותה. אכל והוא

 הקלעים. מאחרי עדנה, אומני, של אשתו
תא אבל בסיפור, מעורבת היתה לא היא
 שבעלה לדעת לאשה נעים לא שזה לי מינו
בה. בוגד

 פחות שנה מהכלא, כבר שוחרר אומני
 את לנהל וחזר חודשים, 8 רק זה שליש
 להתגרש. החליטה עדנה אבל שלו. הפאב

 נותרה עדנה קרה. זה שעבר בשבוע אז
 לו מצא אומני ברמת־השרון בבית'שלהם

לחיזו פנוי הוא ועכשיו בתל-אביב דירה
 וקי־ סטודנטיות מלצריות עם לא רק רים,

בוצניקיות.

 שלא בלתי־רגילה, חתיכה היא דנן דלית
 חתיכות הכי החברות את אפילו מביישת

 עם דלית היתה השנים כל שלה. אמא של
 המהבהב לאורם גדלה שם בירושלים, אמה

 מלי כאשר הארץ. זאבי כל של והזוהר
ל דלית עברה לניו־יורק, לנסוע החליטה

 שם שהיה שלה, אבא עם להתגורר קנדה,
בשליחות.

 גילה צה״ל שאפילו הרגע, הגיע אבל
הגי דלית בשלה. עלמת־חן נעשתה שדלית

ה לאחת הפכה מדים, לבשה לארץ, עה
משוגעים. חיים זעשתה היפות, חיילות

 את לראות היה אפשר שעבר בשבוע
היס חצי מודאגת? זה מה מודאגת. דלית

 הסתדרה כל-כך לא שדלית מתברר טרית.
 חופשה לקחת החליטה ופשוט הצבא, עם

 רק במדים השתמשה היא בלתי־מוגבלת.
 אבל טרמפים, לקחת קל לה שיהיה כדי

 * בגד־ים. תמיד היה המדים תחת
 אלא דלית, של דאגתה היתה זו לא אך

 לארץ. לחזור עומד שלה שאבא העובדה
 ממנו אחטוף שאני ומה כזה, פייטר ״הוא

 ממש וערקתי, חוכמות שעשיתי זה על
מפחיד.״

באמצע רקבו כשהקו
 על לכם בישרתי חודשים כמה לפני
 קטין, כמעט אז שהיה מי של הסוער הרומן
■ה האפים מנתח של הבן גילעדי, אייל

 הרוזנת עם גילעדי, עמי הד״ר מפורסם,
סי לי יש עתה פאלוצ׳י. כריסטינה

פלא. נער באותו הקשור אחר פור
 לשימחת נגמר, הרוזנת עם שלו הרומן

 מנתח הוא אף הרוזנת, של הבעל הוריו.
 לבין בינו ההבדל אבל ידוע, פלאסטי
 תביעה הוגשה הרוזן שנגד הוא גילעדי

 בדיוק לא קורקבן איזה שם שהוא כך על
הוג לא עדיין גילעדי ונגד הבטן, באמצע

 מישפט, לא או מישפט אבל תביעה. שה
 מהרומן מרוצים היו לא אייל של ההורים

 התחרות בגלל רק לא שלהס. הבן של
הגילים. הפרש בעיקר,'בגלל אלא, הרפואית

שבו לפני אפשר. אי רומנים בלי אבל
 ואמא אבא של חתונת-הכסף נחוגה עיים

 ארצות- את אייל עזב זה לכבוד גילעדי.
 ארץ- את לכבד ובא■ שלו והעסקים הברית
 לבד. בא לא הוא אבל בנוכחותו. הקודש

 העונה משגעת חתיכה עם לארץ הגיע הוא
 לאחת הנחשבת גריסטל רוכרטה לשם

ניו־יורק. של הצמרת מדוגמניות
 במה בנוסטלגיה נזכרו ההורים כאשר

 כי אייל, להם סיפר שנה, 25 לפני שקרה
 מאד, ובקרוב לקרות, עומד הדבר אותו
רוברטה. לבין בינו

ל עדי איי ל גי
לדוגמנית מרוזנת
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