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במישפחה
 לבכות, או לשמוח אם יודעת לא אני

 הסתדר. שהכל לי נדמה בסו־הכל אבל
 היפה, עמרמי אורנה את זוכרים אתם

 גרוניך שלמה של אשתו שהיתר. זו
 זוכרים. ז ורעננים צעירים היו כששניהם

 עמרמי, ,טלי היפה, אחותה את זוכרים
באי ואחר־כך בראש־פינה פעם שגרה זו
 היא ועכשיו כפר־סבא בסביבות כפר זה

 ואת זוכרים. בעין־כרם? משגע בבית גרה
 ״האדום״, המכונה ומבליט, ר יענקלה
לא? איך זוכרים, בטח זוכרים?

 טלי בין האהבה פרחה פעם ככה, אז
 לצייר התחילה שהיא אמרו כולם ויענקלה.

יו שירים לכתוב התחיל והוא טוב יותר
 אורנה האהבה. בגלל זה כל טובים, תר

 טיילה היא הרחוק. במיזרח בטיול היתד,
 תחת וחסתה במהרישי קצת נגעה וטיילה,

 אמונות בלעה היא קונפוציוס. של כנפיו
שרו־ ורגועה, שלווה כשהיא לארץ וחזרה

הידידה
נחשפה

 כשני דבר שום לבם מחדשת לא אני
ה בחיי הקיים המשבר על לכם מספרת
 דוברת אהרון כלל מנכ״ל של נישואין
 וגם כולם, יודעים זה את דליה. ואשתו

 עסוקה בירושלים שהרבנות יודעים כולם
שלהם. בהליכים רב זמן כבר

 כאשר דבר שום לכם אחדש לא גם אני
 הזה הלא־נעים העניין שכל לכם אספר

 גילתה שדליה אחרי בא הגירושין של
 ידידה. לו מחזיק שלה הנחמד שהבעל

 אבל היחידה, הסיבה היתד. לא זו אולי
עזר. בטח זה

 אם לגמרי. אחר הוא שלי הסקופ אבל
 מה לכם, אגלה אני טובים ילדים תהיו
שו מסיבות אבל רציתי.לספר, רב שזמן

 עלמת־חן אותה היא מי יכולתי, לא נות
חיקו. אשת יפני על אותה ?ובכר שדוברת

 לא אני ? השבוע דווקא פיתאום מה
 דוברת אלא הבחורה, את לחשוף החלטתי

 הלי- של בעיצומם נמצא הוא בעוד עצמו.
 ומבלי לניו־יורק, נסע שלו, כי־ר,גירושין

 איתו לקח להסוות, או להסתיר להכחיש,
 כבת־זוגו זו, לנסיעה שלו הידידה את

הרישמית.

 בסתר החושבים האלה הנשואים לכל
 יכול היה כיף כמה מאד העמוק ליבם

 יש פרודים, של תקן על היו אילו להיות
 החשק את להם יוציא שאולי סיפור, לי

לזה.
 טולידאנו אבי לזמר מתכוונת אני
 ליאורה. היפהפיה מאשתו ניפרד אשר
 את עושים כך כל לא טולידאנו הזוג בני
 ושם פה מריבות, ושם פה יש יפה, זה

 ליכלו־ ושם ופה בית־מישפט של צווים
וליאו אבי של הבעיה לא זו אבל כים.
ה חוג זה שלהם האמיתית הבעיה רה.

ידידים.
 לו שמצא עד הרבה המתין לא אבי

 אבג׳י, לאה בשם צעירה, ילדה איזו
 עיני בו ונועצת מקום לכל אותו המלווה

 לזמר, טוב היה אולי מאוהבת. של עגל
 להשתולל הפסיקו כבר שלו שהמאזינות

פר־ מעריצה מצא פיתאום שהוא בגללו,

רוטבליט ויעני,לה עמרמי טלי
לאחות נדאחות

 נשארה היא נירוונה. שנקרא במה יה
אצ השמין משהו אך תמיד, כמו חתיכה

ו בירושלים לגור עברה היא קצת. לה
כו לשמחת נולד, חודשים, כמה אחרי

וח יפה כמובן, הוא, ג׳וניור. עמרמי לם,

או גידלה אורנה והדודה. האמה כמו כם
״מצא מאושרת, אותה ראו ותמיד לבד תו
בעיר. סיפרה חיי״ של הגבר את תי

 ויענקלה טלי בין והאהבה גדל, הילד
 איתי, בשם בבחור התאהבה טלי דעכה,

 שם ושילהב בראש־פינה גר שפעם זה
 לעין־כרם עבר אחר-כך הזרוקות. את

הירושלמיות. את שם לשלהב
 והכישרון היופי את לחלק למה אבל

 רוטבליט יענקלה ? אחרות למישפחות
 שלו, הסטייל זה עמרמי שמישפחת החליט

 שב־ מספרים חברים לאורנה. עבר הוא
 בהוד- שלו הכפרי בבית גר שיענקלה

במח הילדים עם לשחק נהג הוא השרון,
 מספר ילדים,״ אהב תמיד ״הוא בואים.

 על הקפיד תמיד ״אבל שלו, טוב חבר
 עכשיו אז שלו.״ יהיו לא שהילדים כך

 ואצל לשחק. מי עם לו יש מסודר. הוא
 השניים פורח. הכל שם גם טלי, דודה

 עוד הם כי בעין־כרם לבית מבית עוברים
אווי עליהם משרה בית איזה החליטו לא
 בשבתות לפעמים ויוצרת. טובה יותר רה

מט הרביעיה את רואים טובים ובימים
ירושלים. בהרי כלניות וקוטפת יילת

במישפחה. נשאר שהכל העיקר

אבג׳י לאה
מעריץ מבט

 לכל להיפרד. אי־אפשר מד,אשד, אבל טית,
לו וכמובן טולידאנו, מוזמן אליה מסיבה

ליאורה. גם שם נמצאת איתו, לאה את קח
 כמו לבד להיות פוחדת אינה ליאורה

 והיא קבוע, ליווי לה ואין שלה, הבעל
 אבל אחר, מישהו עם מסיבה לכל באה

העניין. כל נעים כל־כך לא וללאה לאבי
 אבל ועשרים, מאה עד תחייה שליאורה

ה ד,סידרה את קצת לכם מזכיר לא זה
רבקה? בטלוויזיה חדשה

סגל מירי
רישמית נסיעה

ד ו ת ע ח ת א ו ח פ
 סביון תל־אביב, זאבי כל של בכאבם האדיבה בעזרתכם להשתתף מוכרחה אני

 פרידה, מסיבת זאת בכל אבל עליזה, במסיבה להיפרד, נאלצו הם מכבר לא וירושלים.
 אני ייחוס. עם אחת עם גם אלא חתיכה, סתם ולא בארץ, רציניות הכי החתיכות מאחת

 הכנסת, של ועדת־החוץ־וד,ביטחון יושב־ראש של בתו ארנם, לעליזה מתכוונת
ארנם. מיטה הפרופסור

האחרונה. בעת משברים כמה עברה בחיפה, בטכניון ארכיטקטורה שלמדה עליזה,
 ניר, עמירם הטלוויזיה, של הצבאי שהכתב היה שלה גדול הכי המשבר כי נראה

 ליבה, את לכבוש שהצליח אחרי כמובן אותה, לעזוב החליט במרץ, אחריה שחיזר
עשת. איה הימים, משכבר לידידתו ולחזור

 אשר מצב — הזאת המדינה של המצב בגלל קצת ואולי ואחרים, עמידם בגלל
 את טובות שנים לכמה לעזוב עליזה החליטה — שלה היקר האבא גם שותף ביצירתו ,

בארצות־הבדית. שלה הארכיטקטורה לימודי את ולהמשיך הארץ
אמת, של, ברגע אבל יורדת. אינה ועדת-החוץ־והביטחון יושב־ראש של שהבת מובן

?״ הארץ את אראה לא אני שנים כמה יודע ״מי :עליזה אמרה עליזה, מסיבה באותה
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 במתח. יותר אתכם אחזיק לא אני אז
 מירי עורכת־הדין אלא אינה הבחורה

 שנים כמה לפני שהתפרסמה מי סגל,
 בכיר איש־מדינד, של אינטימית כידידה
 טובה הכי כחברה יותר ומאוחר ונשוי,

ידדין. ואשר טלי הזוג בני של
 חזו ושהנסיעה טוב, כל להם שיהיה אז
 יותר לדוברת תעלה לא לאמריקה ביחד
הרבנים. לפני שלו בדיונים ביוקר, מדי

יפה אהבוה
ליאו השחקנית את לזכור שלא קשה

 מצו* שחקנית שהיא רק לא ריכלין. רה
 של אשתו פעם היתד, שהיא אלא יינת,

קוטלר. עודד והבמאי השחקן
 היא מקוטלר ניפרדה שליאורה אחרי

 השניים כפר* גדליה בשחקן התאהבה
מאו כשהם ארוכה תקופה כבר יחד חיים
 האהבה, את גילה עתה שזה זוג כמו הבים

 שהרומן למרות אתמול, רק הכירו וכאילו
 כבר הם שלהם המשותפים והחיים שלהם
שנים. כמה של עניין

ריבלין לאורה
אמיתי יופי

וקידושין, חופה ללא חיים אומנם הם
ש הקיצוניים לעיתים שאומרים מה או

 לא מעולם זה אבל חטא״, ״חיי בינינו
 לגדל לליאורה הפריע לא וגם להם, הפריע

מעודד. שלה התאומים צמד את
 פי- יש לאהבה גם דבר, לכל כמו אבל

 שליאורה לכם לבשר שמחה אני רות.
משותף. לצאצא או־טו־טו מצפים וגדליה




