
 לא רודינה, של הולדתה כפר שבמשולש,
החתו רבות. שנים כבר כזו שימחה ידע
נר החתן ורק והדר, פאר ברוב נערכה נה
 אחד לו אמר כאשר קצת, מהורהר אה

הת ועכשיו דרוזי היית ״אתה מידידיו:
 נוצריה, אשה לו שהיתר. ואחרי אסלמת,

 להבטיח כדי יהודי, ילד לאמץ לד כדאי
בגדעזץ.״ מקום לך

ה עוד תונ  ח
באופק

 להב־ן יכלה לא בת־טיפשעשרה כל
 מהאליל התגרשה מדוע חנו[*. ליהי את

 שלום הזמר-מלחין הזה, הגיל של התורן
 להסביר ידעה כל-כך לא ליהי גם חנוך.

חלו היו והדעות זה, את עשתה היא למה
בגי אשם מי לגבי הזוג ידידי בין קות

רושין.
 לב את בסערה שכבש הזמר שלום,

 של בעלה היה בארץ, רוכשות־התקליטים
 בפתח־ ביותר העשירות הבחורות אחת

 קצת ללמוד לו איפשר שגם מה תיקווה,
 בת היא ליהי לעבוד. בלי בחוץ־לאדץ

עפרון. העשירה התעשיינים למישפחת
גיליתי, כי לי נדמה שעבר בשבוע אך
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בעל שהפר הידיד
 ממש, של אהבה סיפור בשבילכם לי יש

יש תמיד לא לטובה. ודווקא שהסתיים,

דולב ערן 'תת־אלון!
— הבעל עם מידידות

בבק אז יפה. כזה סוף עם סיפורים לי
בעיון! אותו לקרוא שה,

 אלוף־מישנה את בוודאי זוכרים כולכם
 המפוארים הלוחמים אחד יאירי, עוזי

 סבוי מלון פעולת על שפיקד צה״ל, של
 יאירי, דליה עוזי, של אלמנתו בה. ונפל

 שלושה עם אז נותרה ישראל, קול עובדת
 טובים ידידים והמון־המון קטנים ילדים
 להיות מאז הפסיקו שלא בעלה, ושל שלה

בה. ולטפל איתה
 של ביותר הטוב הידיד היה מהם אחד

 ערן, דולב. ערן הד״ר יאירי, בני-הזוג
 כקצין- אחדים שבועות לפני שמונה מי

 קרבי, רופא היה צה״ל, של ראשי רפואה
 פעולת של מערך־הרפואה על פיקד ואף

אנטבה.
 החדש התפקיד קבלת את רק לא אז
 ערן חגג תת-אלוף, החדשה, הדרגה ואת

 דליה עם נישואיו את גם אלא דולב,
 נישואין לשם הטוב. ידידו אלמנת יאירי,
 מאשתו, ערן התגרש לשמם, לא או אלה,

ילדיו. לארבעת אם שוודי, ממוצא צעירה
 בחיל־הרפואה, דולב של פקודיו לגבי
 עם יחד ישראל, בקול העובדים ולגבי
 אולם ממש, של הפתעה זו היתה דליה,
 צעד היה זה השניים של ידידיהם לגבי
 עם מתגורר כבר שערן מפני פשוט צפוי.
דירה. באותה משנה יותר דליה

וילדיה יאירי דליה
האשת עם לנישואין —

חנוד ליהי
. < לרבנות גיחה

 פשוט לגרושין. האמיתית הסיבה את נולי,
 ב־ במיקצת שהתרחבה ליהי, את •איתי

 ממישרדי־הרב־ יוצאת האחרונים, צבועות
השח דנקר, אלי עם שלובת־זרוע נות
 הגדול הירושלמי והפלייבוי הירושלמי קן

 ודודו מונשיין של תקופתם מאז :יותר
 הרבנים בין קטן מחקר •אש־העיר.

 פשוט השניים כי גילה שלי זפרטיים
לנישואין. נרשמו

 לקחה לא מתפלאה. קצת אני ליד,י על
 של חופש ניצלה ולא טיפת־אוויר, אפילו

 מתפלאה. כל־כך לא אני אלי על גדושה.
 מפאריס, מכבר לא חזר זה עלם־חמודות

 שאותה אחדים, חודשים של שהות אחרי
 ישראלית״ כל של באירוחה בעיקר בילה

פשוט אז האורות. לעיר שהגיעה חתיכה
___ ̂ קצת• לו נמאס

ביחד. טוב להם שיהיה אופן, בכל

!חוגיה
נישואין לפני

 לחתונה, לחזור שלא יכולה לא אני
 של זו חתונת־השנה: שתהיה לי שנדמה

החד רעייתו עם עופר יולי איל־הספנות
יער. רונית סגן־אלוף שה,
 כל-כך הלכה לא שהחתונה מסתבר אז

הצ שיולי העובדה בגלל רק לא פשוט.
 אחרי רק מידית מאשתו גט לקבל ליח

לי מיליוני 20 ותקילין טבין ששילםד
 שגם אלא מכונית, ופלוס בית פלוס רות,

משלה. דרישות היו לרונית
רו מספרת דרישות. אילו תאמינו ולא

 הצרות את ראתה היא כאשר עצמה: נית
 החליטה היא שלה, העתידי הבעל של

 מיולי דרשה רונית מליבו. ספק כל להסיר
 לפני עוד שייחתם חוזה, ביניהם יהיה כי

יח- הם חס־וחלילה אם שלפיו, החתונה,

ם קו מ
בגן־עדו

 חדש, רומן העברית בטלוויזיה כשאין
 אלי עם גיא כרמית של הרומן כמו

 באה הבניין, את שהסעיר שאלתיאל,
 אני קונטרה. ונותנת הערבית הטלוויזיה
 קריינית־החדשות של לחתונתם מתכוונת
 אל־ רודינה הערבית, בטלוויזיה היחידה
 ביותר הוותיק קריין־החדשות עם צאלח

אל־קאסס. סעיד הערבית, בטלוויזיה
 לפני כבר התחיל השניים בין הרומן

 המורה היה קאסם כאשר אחדות, שנים
 להיות איך אותה ולימד רודיאנה של

 הדרת־ אל-קאסם הקטן. המסך על חתיכה
 עובדת מרי, הנוצריה, מאשתו התגרש

 עזב יפו, וילידת בירושלים מישרד־הפנים
 בלהט וחיזר ,14ה- בת היפהפיה בתו את
שלו. העובדת־קריינית אחרי רב

 אחד בהיר בבוקר פרי. נשאו החיזורים
וקראו הערבית המחלקה עובדי התעוררו

התבשיל
שהוקדח

 לשוחרי רק לא רעה, בשורה לי יש
 האוכל לשוחרי גם אלא היפות, האהבות

הטוב.
 גל. נעמי את מכיר ■־שאינו ירושלמי אין
 וסופרת, עיתונאית בלונדית, חתיכה נעמי,
במסי מבוקשות הכי הדמויות אחת היתה

 חדשות־לערבים שנערכו ירושלמיות בות
בבירה.

 אל-קאסם, מטעם מודעה אל־אנבא בעיתון
מוס אלא דרוזי לא כבר הוא כי המודיעה

ני לקראת הראשון הצעד זה היה למי.
לרודינה. שואיו

טייבה הכפר מאד. מהר בא השני הצעד

אד־צדאח רודינהאל־קאסם סעיד
מצלמות בין אהבה

 יהיה לא הוא להתגרש, אחד יום ליטו
 אחת• שחוקה אגורה לה לשלם חייב

 ממון בענייני לדון סרב הג׳נטלמן יולי
רו אבל השמימית, החתונה לפני ארציים

 אין חוזה, אין וחלק: חד לו הודיעה נית
 חתונה.

חתם. הוא אז

ת־ שבהן במסיבות בסדר היה הכל #  ה
 להיבעל ש&יה העובדה מלבד נעמי, פה

צר היתה נעמי מסיבות. אהב כל-כך שלא
 ומעניינים סוערים חיים בין לבחור כה

סי, לבין  במחשבים. העובד הבעל יו
4■ הסוערים. בחיים ובחרה
ת שהיא עד סוערים, כך כל א ־ ^ מ

גל ונעמי קידרון פרץ
ואהבות וילות על

 אהבות שתי היו לשניהם קידרון. פרץ
 כתבו הם לכן ובישול. כתיבה משותפות:

שנכ ביותר המקסים ספר־הבישול את ביחד
 בוקר עמי, טוב, בוקר בארץ. אי־פעם תב

 הם שקיבלו הסופרים בשכר ציפי. טוב,
 בירושלים, באבו־טור מטרפת וילה שכרו

החב לכל וזה לזה, וזו לזו זה ונשבעו
 הפעם כי שלה, החברים לכל וזו שלו רים
סופי. זה

 בעלי־הבית משהו. קרה פיתאום אבל
 בחזרה רוצים הם כי החליטו באבו־טור

 ופרץ לנעמי מאריכים ולא שלהם, הבית את
 נפשי למשבר גרם שזה נראה החוזה. את

 בגלל אלא הווילה,. בגלל לא אולי לשניים.
 אותן, יודעת לא אני שאפילו אחרות, סיבות

 חבל, סופית. להיפרד ופרץ נעמי החליטו
 ספר־בישול עוד כותבים היו הם אולי

ביחד.




