
הסוד
העיתונאית של

 סימן לירושלים, כבר מגיע זד. אם נו,
 רק ולא ממש, של לעיר ד,פכר, שהעיר

 הכותל- נמצאים שבו והמקום הדתות ערש
 לגל מתכוונת אני קי קול וטדי המערבי

 לאחת ביחס ירושלים את השוטף השמועות
 העיתונאית בעיר, ביותר היפות הנשים
תגורי. ריגי
 יודעים יאן של התה לבית טעמון בין
 עומדת היא זאת. עשתה ריבי כי לספר
בת. ו/או בן במז״ט ללדת

 סיפור זה היפהפיה הבלונדית ריבי אצל
 אגנו* מבעלה, נפרדה ריבי ממש. של

 נמצאת והיא הרדיו, כתב שהוא תגורי,
 רופא גלי, עוזי ד״ר עם סוער ברומן

 חלומותיהם נושא חמודות, עלם גינקולוג,
 של בנו וגם בירושלים רבות אמהות של

 המפורסמים הנוירוכירורגים הרופאים אחד
בארץ. ביותר

 היא סודי. אינו לעוזי ריבי בין הרומן
לשמוע מוכן שהיה מי לכל לספר ידעה

תגורי ריגי
לא כן לא, כן

 בעצמו שהוא בעתי, מאוהבת היא כמה עד
 והיפה הצעיר לזוג שיהיה זה אבל גרוש.

 ללא עדיין ילד, לעשות אומץ־לב הזה
 אחרי שעקב מי לכל הפתעה זו חופה,
השניים. של הרומן

 הסיפור. כל את ריבי הכחישה בהתחלה
 עוזי לבין בינה שהרומן טענה אפילו היא

 עם אותה לראות החלו כאשר אבל הסתיים.
 שרואים הטוענים יש — הרחבות השמלות

חב לכל וסיפרה עוז אזרה — בטן אפילו
 היא כי אחרונות ידיעות במערכת ריה

לעוזי. להינשא ועומדת בהריון
ב בל״ג תערך אם־ירצה-השם, החתונה,

הקרוב. עומר

 במישחקי האחרונים בשבועות הבחינה
מכוניות.

 של הנויני מכונית את רואים פעם מדי
 לפנסיה, לצאת כבר שהספיקה הרופאה,

 רמב״ן ברחוב ידין של ביתו ליד חונה
 חונה המכונית היתד, בהתחלה בירושלים.

 אזרה אחר־כר המוקדמות, הערב בשעות
המאוח השעות עד וחנתה אומץ המכונית

 השתוללות — ועכשיו הלילה של רות
כש במכונית להבחין אפשר — מוחלטת

ה בשעות גם רמב״ן ברחוב חונה היא
בוקר.
 אולי ישראל, עם ולמען השם למען אז
 מכונית־הנזיני של חתונה כאן תהיה כבר
מכונית־השרד? עם
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נורית

ויהונתן

סוף
 אבל מפתיע, לא עצוב. סיפור באמת זה

 ללכת החליטו גפן ויהונתן נורית עצוב.
 שתפריד כדי הרבנות עזרת את ולבקש
 שדיווחתי אחרי גם סופי. באופן ביניהם

 קיוויתי, הנישואין, בחיי המשבר על לכם
 והם יסתדר עוד שהעניין בסתר־הלב, ככה,

 שאם לי נראה עכשיו אבל לזה. זה יחזרו
הפרי משמיים, נס איזה יסדרו לא הרבנים

סופית. היא דה
 יהונתן הסופר־משורר־זמר כי חבל. וזה

 ונורית, דיין, משה של אחותו בן גפן,
 יפים הכי הזוגות אחד היו מקובר, לשעבר

 כפי או יהונתן, שהכרתי. נחמדים והכי
 נורית את חטף יותי, לו, קוראים שהחברה

 רבים עקשנים מחזרים של לאפם מתחת
 הזו, ליפהפיה להציע מה גם להם שהיה

 תל־ של המחזרים ויתר גאון יהורם כמו
 גידלו הם שנים. תריסר לפני של אביב

 ופתאום מלאה בהרמוניה חיו ילדים, שני
ניגמר. העניין כל — בום

 גבר או אשה בגלל שזה תחשבו שלא
 ליהונתן היה הפרידה לאחר אמנם אחר.
מון, ענת עם קצרצר רומן  השחקנית עצ
 התחיל כשהוא אבל לימון, אסקימו של

 בבית עזב שהוא מה עם השוואות לעשות
 אבל הביתה, חזר לא ענת. את עזב הוא
ענת. את עזב

רומנים, של בלהט בדיוק אינה נורית גם

 לטיול נסעתם אילו עושים הייתם מה
 את להשאיר נאלצים והייתם בחוצלארץ

 שהייתם יודעת אני י בארץ האהוב כלבכם
ה, שעשתה מה בדיוק עושים  שהיתר. מונ

 ב- יוקרתי מועדון־חברים מנהלת מזמן לא
 לחברה, או לחבר פונים הייתם תל־אביב.

 את לה או לו ומציעים באמת, קרובים
 מפואר פנטהאוז זה במקרה שהיא דירתכם,

ש מבקשים הייתם ובתמורה בצפון־העיר,
 אותו ולהוריד לאכול לכלב לתת ישכחו לא

 מה בדיוק זה פיפי. לעשות ביום פעמיים
 אתי, הקרובה לחברתה מונה שהציעה

הס ואתי בדיזנגוף. בוטיק בעלת שהיא
כימה.
 המירפסת על אתי כשישבה אחד, יום

 ה־ על ראתה מונה, של בדירתה הגדולה
 אליה ומחייך היושב גבר ממול מירפסת

 שהיא אתי, קטן. אוצר שמצא אחד כמו
 החזירה וחברותית, סימפאטית מאד בחורה

 כמה נמשכו החיוכים נימוס. של חיוך
 אתי אל ועלה יוזמה תפס שהגבר עד ימים

 45 בן גרוש אתון, כמשה עצמו והציג
חשבונות. להנהלת מישרד ובעל

 אחרי בפאריס, מטיולה מונה כשחזרה
 מצאה היא ריק. היה הפנטהאוז כחודשיים,

ל, כלבתה, ואת אתי את  של בדירתו ג
הצ הכלבה את ממול. שגר השכן משה,
 אצל נשארה אתי אבל אליה להחזיר ליחה
 האמיתיים הרומנים שכל יודעים אתם משה.

 יוצא לא הזה והרומן בנישואין נגמרים
 הנישואין, בברית הזוג יבוא השבוע דופן.

 שניחשתם כמו היא, הכבוד כשאורחת
בל שהרי מונה, של כלבתה בל, בוודאי,

 משוכנעת אינני כלום. קורה היה לא עדיה
למסיבה. תבוא אכן שמונה

גפן ויהונתן נורית
נכשל הניסיון

 יהונתן. עם מתגוררת לא כבר שהיא למרות
 יחסי- כאשת עבודתה את הפסיקה היא

האוני בלימודי ככולה רובה שקעה ציבור,
 הביתה, לבד ערב כל וחוזרת שלה ברסיטה

למחזרים. זמן פשוט לה אין הילדים. אל

 שלמרות לכם, לבשר שמחה באמת אני
 ידידים עוד הם ונורית יהונתן הפירוד,

 כל עם ברבנות, הזה העניין וכל טובים
 טובה, ברוח נעשה זה, סביב שהולך מה

מהם. אחד מצד חמדנות וללא ריבים ללא

תקלה סליחה
ש מה על לכם סיפרתי שעבר בשבוע

 בעל־הפאב השחקן, של במישפחתו קורה
ה כי מסתבר, אומני. שמואל לשעבר,
מש פרטים בכמה אותי הטעו שלי מקורות

 מסויים עוול עשיתי וכי במיוחד, מעותיים
 על הנקראת רזיאלה, ולאשתו לאומני

רזיאל. דויד של שמו
היא לנצט פתיה לא כי טוען, אומני

אומני שמואל
רב בלי

 לשעבר בעלה דווקא אלא אותו, שגילתה
 המורד. שהיה פריי, פיטר בתיה, של

 ולתיאטרון. למישחק שנוגע מה בכל שלו
 סוור שהיה אומני, שסיים אחרי גם אולם

המ הוא פריי, אצל לימודיו את בנמל,
 התיאטרון מחלקת את וסיים ללמוד שיך
הלימו אחרי .ניו־יורק. אוניברסיטת של
 עוד אומני שיחק הרחוקה באמריקה דים
 פריי לו נתן בארץ בברודווי. שלמה שנה

שי ושבו ביים, שהוא בסרט ראשי תפקיד
 אשת לנצט, בתיה אשתו אז שהיתר. מי חק

הגיבור.
שלו, התיאטרון למישוזק שנוגע במה

 אשת עם הקאריירה את אומני סיים לא
 וממש הצגות, בעשרות שיחק הוא הגיבור.

 של פרימיירר, לפני עומד הוא אלה בימים
 תולדותיה את שתספר פיאף, חדשה, הצגה

 אדית המופלאה הצרפתיד. הזמרת על
פיאף.
 שייחסתי במה היה חטאי עיקר אבל

 כבר נשוי שהיה אומני, שבין ליחסים
 אדומת־השיער האשד, לבין בעבר, פעמיים
 כתבתי האצ״ל. מפקד של שמו על הקרויה
 אחרי וזאת לרבנות, בדרך שהם כאילו

 זה שאין ומסתבר לא־סימפאטיות, מריבות
 חיים אומני ורזיאלה שמואל כך. בדיוק

 זאת מגדיר שהוא כפי או באושר, להם
 לערוך ■תוכניות כל להם ואין יפים״, ״חיים
 הנוגע בכל לא לפחות ברבנות, ביקור

לגירושין.
טוב, כל להם שיהיה אז


