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 כל הטלוויזיה הייתה לא רב זמן כבר
 אלא מאוחדת, סתם לא מאוחדת. כך

 איש אין ובתפילות. בטוב־לב מאוחדת
 לקריינית מאחל שלא הטלוויזיה בבניין
או בן תלד כי .מזור, דליה אחד, מיספד
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מזור דדיה
או־טו־טו

מאו הכי האמא תהיה וכי בריאים, בת
בעולם. שרת

 הלידה לפני עצבנית מאוד אמנם דליה
 שנראות הנשים מסוג שהיא למרות שלה,
 של העידוד כי נראה אך .בהריון. נפלא
 כל על להתגבר לה עוזר בטלוויזיה כולם

 בעת שה א כל על שעוברים המשברים
ולידה. הריון

 ניבה עם המן
בהמשכים

 משגעות החשופות שתמונותיה החתיכה,
 קרוליין היא אלה, בימים המדינה את

 בסרט תפקידה את שסיימה לנגפורד
 בסרט מככבת היא ועתה אותה אכלת חייך
 דיין אסי של אחד ליום מלך אחר,

אלטר. ונפתלי
 קרוליין, היתה שנים, כמה לפני פעם,

 לנגפורד, כארי הטלוויזיה במאי של בתו
 קרוליין, עליו שמעידה כפי עצמו, שהוא

 מאוהבת ואהבה, נשים לעסקי בכיר מומחה
 ט. דבל גול חנן זמר בשחקן חזק חזק

 והיה תמימים חודשים תשעה ארך הרומן
 שבו מקום בכל וחיבוקים בנישוקים מלווה

 נפרדו הם משהו. קרה כך אחר היו. הם
ארו תקופה במשך שבורים נראו ושניהם

אם לשאול: מוכרחה שאני מובן כה.
 חזרו לא למה אז סבלו, כך כל הם
הי של לזרועותיו זה ז

 בומבסטים רומנים על שמענו לא מאז
 והולד בסרטים משחק הוא השניים. !של

 אחד מפי הרצאה לשמוע בשבוע פעם
 אינו עדיין הוא לא, ירושלים. מרבני

 האחרונות בשנתיים אך בתשובה, ׳חוזר
 את תאמצו אם לעניין. מתקרב די הוא

 שותפו היה שהוא תזכרו גם אז הזיכרון
 (״פופיק״) מרדכי הרב של שירה לעיסקי
 את לו שמארגן זה גם הוא ופופיק ארנון

הרב. עם המיפגשים
 הוא ביניהם מקשר שעכשיו ימה אז
 לנגפורד, ג׳רמי קרוליין, של אחיה
 מרצה ומשמש בתשובה חוזר עצמו שהוא
 אז די לא זה בקשר ואם לקבלה. במכון
 תלך בסרט משחקים וחנן קרוליין עכשיו

 גם הם יותר, ולא פחות ולא אחד ליום
מאוהב, זוג כמובן, בתסריט מהווים,

ה בגלל הם והדאגה הרבות התפילות
 נפטרה דליה של הראשונה שבתה עובדה
 כי והחליטה הסתכנה דליה קשה. ממחלה

 להעריץ שלא וקשה. ילד, עוד רוצה היא
ליבה. אומץ על אותה

 אלוהים :מהטלוויזיה מישהו שאמר וכפי
 צעד זה עשתה שדליה מה אמיצים. אוהב

אלו של לאהבה מצטרפים ואנחנו אמיץ,
הים.

לנגפורד קרוליין
לאח שחקן בין

 והם צפוי, בלתי להריון נכנסת הכלה
 ועושר. באושר נישאים

שאין אותי ישכנע לא אחד שאף אז

 תשרה לא הסרט ושרוח בשמיים אלוהים
 ההסרטה סוף עם ימצאו הם חייהם. על

אמת. על הפעם השני, את אחד שוב

ל ל הרומני□ כ ת ■ושב־־ראש ש ס כנ ה
 לא חברתית. מהפכה עשה הזה האיש

 מקום בכל הנראה כנסת יושב־ראש עוד
 ללא ׳ונכדים, ילדים ועם מבוגרת אשה עם

 יושב־ראש לנו יש עתה אפיל. סקס שום
 אותו שהגדיר כפי או מושבע, רווק שהוא

 כדיאן, גוסטכ ח״כ הכנסת, מליצני אחד
 שיצחק אלא בארץ.״ מבוקש חכי ״הרווק
 אוהב גם הוא החדש, היושב־ראש כרמן,

נשים.
 חברי עדים היו אחדים חודשים לפני
 במיז־ מישפחתית כמעט 'למריבה הכנסת

הרכי אל ניגש ברמן חברי־הכנסת: נון
 ידידתו שהיא א=יד, מירח לאית

 בטעות כי על והתלונן הימים, משכבר
 אחר, מישהו של תמונת למדורה נכנסה
 לא אנחנו ״אז עליו. היה הסיפור כאשר

 כי התגלה, אז ברמן. לה אמר נתחתן,״
 מירח החליטו הדעת, בדיחות בשעת פעם

 זה שנה." 12 ״בעוד להתחתן, וברמן
שנים. שש לפני היה

 הרומנים על עצמו ברמן סיפר אחר־כך
 הזיה (העולם איתו מקיף בראיון חייו. של

 שעבר בשבוע שנבחר ברמן, סיפר )2208
 הכנסת, כיושב־ראש נבחר שבו היום באותו
 פעמים ״שלוש ביותר: האלגנטי כגבר
 היד, הראשונה בפעם נשוי. כמעט הייתי

ש בעת באנגליה שהכרתי לבחורה זה
להת ורצינו מאוהבים היינו שם. למדתי

 עצרתי לבסוף אבל נלהבים, היינו חתן,
 היה שלי שאבא שככל ידעתי בעצמי.
 אם קשה מכה זו תהית בשבילו מתקדם,

הביתה. גויה לו אביא
השלו בישנות זה חית השניה ״בפעם

 ורצינו בחורה בארץ הכרתי שלי. שים
התנגדו. שלה שההורים אלא להתחתן

 שמלות1 כרודף ידוע שאני הודיעו הם
נשואה ׳תהיה שלהם שהבת רצו ולא

מפגם ועדה כרמן יצחק
שמלות? רק למה

ל לאל, תודה הבת.נכנעה, כזה. לאחד
הורים.

 מאוהב, ממש הייתי השלישית ״בפעם
ההת כל את ברשימה כולל לא ׳ואני

 זה רציניות. והפחות הקטנות אהבויות
 ניהלתי שינים. כמה לפני מזמן, לא יהיה

 אשה עם ונהדרת הדוקה יחסים מערכת
 נשואה. הייתה היא אבל אהבתי. שמאוד
 בעלה, את עזבה לא היא דבר של בסופו
 בינינו והקשר לחוץ־לארץ. אייתו נסעה

נותק.״
 ברמן, של המוצהרות לאהבות בנוסף
שו רכילאים רבות פעמים לו מדביקים

ידי הוא איתן שלו שהקשר נשים, נים
 יום במסיבת הופיע כאשר בילבד. דותי

 בגין, מנחם של המפורסמת ההולדת
 אשת עם יחד אהוד, היה כשבגין עוד

 החל מכנם, עדה הבלונדית החברה
 לכך לב שמו מעטים רק הליחשושים. גל

 מה״ אריה הפרדסן עדה, של בעלה שגם
 ברמן אית שמכיר מי ורק איתם, הייה נס

 אריה, עם רבה בידידות הוא כי ידע
 שלו החברי הקשר דבר, של לאמיתו וכי

אריה. עם דווקא הוא
 מיה על יודעת ׳שאני לי ■תאמינו אבל

 -שהופנו ברגע הזה, האיש מדברת. אני
 הרבה יחזיק לא הזרקורים, אורות אליו
 ו־ הפניות ההצעות, שפע מול מעמד זמן

 לו. תעשינה נשים מיני שכל האמבושים
 של החדשה אשתו להיות הכל, אחדי

 דבר לא זה החדש הכנסת יושב־ראש
בתוארו תרצה לא אישה ואיזו פשוט,


