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שהוא רומן
 הפירסומת שתמונות יפות, כאלה ישנן

 אולם העיתונות, דפי את ממלאות שלהן
ב להתחמק מצליחות הן הרכילות מדפי

 לא בבקשה, להתחמק אז אלגנטיות.
הסו האמיתית, ליפר, מתכוונת אני ממני.
יו שהיא פעם כל התפעלות קריאות חטת
 כלו־ סימונה הדוגמנית :לרחוב צאת

 לה מניחים לא לעולם גברים מנפלד.
 לא שרובם היא הצרה אך לבד, להישאר
האי הגבר דמות את בדיוק מייצגים

 לפגוש רוצה היתה שסימונה כפי דיאלי
באמת.
סי !ומצאת יגעת אומרת, שאני כמו
 אלמוני הוא חלומותיה גבר מצאה. מונה
יצור, מהנדס בוינדט, אבינועם בשם

בלומנפלד סימונה
חתונה בלי נצח

 טכסטיל בחברת המועסק ,32 בן ,שגד
 שהוא שלו גדול הכי והיתרון גדולה

סימונה. את מאוד ב א.־
 ה- שאם רב בחום לי סיפרה מונה ז■
 רוצה היתה בה, רק תלוי יהיה ן. ע־יי

 כרגע לנצח, שלה אבינועם עם להישאר
 כל גרים עדיין אבל חזק, כאוהבים הם

 מחזק רק הבלונדית לדעת וזה לחוד, אחד
ביניהם. ולקשר את

 עדיין, מדברים לא בכלל הם חתונה על
 ״לנצח״, על מדברת כשסימונה אופן בכל
 ולא לחתונה דווקא מתכוונת לא היא

 היפה הרומן שכרגע כך לתמיד, דווקא
סי ובלי מנוחות מי על לו זורם שלהם
 יחד, נראים שהם כמו מיותרים. בוכים
 כדור־ פני על קיים שלא הרושם נוצר

 את להפר שיכול שהוא כל גורם הארץ
הזה. היפה האוהבים זוג של שלוותם

 את להסיט שיכול גבר כרגע קיים אם
 הייתי מאבינועם, סימונה של היפות עיניה

הזה. הקוסם את להכיר רוצה אני גם

מיפעל בלי

צבאי סוד
שפוג פעם שכל האלה, המסתוריות הנשים את אוהבת אני

 ארוך רומנטי סיפור מאחריהן שמסתתר ההרגשה יש אותן שים
 ניר, ליאורה תמיד אצלי יצרה הזאת ההרגשה את ומיסתורי.

 הגיזרה דקת בירושלים, הממשלתית לישכת־העיתונות עובדת
 גם למנות אפשר שלה שבייחוס הגדולים, המישקפיים ובעלת

 העובדה ואת צה״ל בגלי קריינית היתר. שהיא העובדה את
הטלוויזיה. של הצבאי הכתב ניר, עמירם של אחותו שהיא

מעולם. ליאורה של רומנים על לכם דיווחתי שלא כימעט
 עכשיו, נודע. אמריקאי עיתונאי עם שלה הידידות על לא גם

 ושל שלי העיניים מול עצמית. מהלקאה מתפוצצת כמעט אני
 שידעה ביותר מהסועדים רומן, ליאורה מנהלת עם־ישראל כל

ידעתי. לא ככה, ואני הארץ,
 להישאר תצטרכו הרב לצערי אבל במתח, שאתם יודעת אני

 ליאורה. של האובייקט על לכם לספר יכולה לא אני במתח.
אי. יסוד פשוט זה  איני צבאי, סוד זה היה לולא וגם צכ

 ובעל טוב אבא הוא גבר אותו כי לכם מספרת שהייתי בטוחה
להת יכולים מישפחה בכל העניינים יודעת, שאני וכמו מסור,
אחר. ביום תיקונם על לבוא גם אבל אחד, יום קלקל

 ליאורה פרטים. כמה לכם למסור יכולה זאת בכל אני אבל
 העבודה במיסגרת פעמים, הרבה כבר נפגשו שלה הצבאי והסוד

 ליאורה בחו״ל. דווקא להתחמם התחיל העניין אבל שניהם, של
 במיסגרת שם היה הצבאי סוד עבודתה, במיסגרת שם הייתה

 חזרו, שהם אחרי גם בארץ. גם טוב בחוץ, שטוב ומה תפקידו,
להתראות. המשיכו הם

 אבל הוא, מי לכן מספרת ולא הסוד על שומרת אמנם אני
 הוא פעם מדי עצמו. על שומר לא-כל-כך הצבאי שהסוד נראה

 ירושלמית מסיבה באיזה זרועו, על תלויה כשליאורה מופיע,
שלו. החברים כל נמצאים שבה

 אני זה, שזהו ברור לי יהיה שכאשר לכם מבטיחה אני
והשמות. הפרטים כל עם ואז — לכם מדווחת ישר

ניר ליאורה
בירושלים לגמור בנזיצרים, להתחיל.

תל־אביב נוסח נשואין
 עליה לכם לספר רוצה שאני חתונה עוד

עמי הצעיד השחקן של חתונתם היא
 מר־ שוש היפה והשחקנית וינכרג
כאחת מזמן לא נבחרה שוש ציאנו.

מ * * *

התפר אבל היופי, מלכת של הסגניות
 שלה המשותפת המיטה בסצנת יותר סמה
 תל־ נוסח נשואין בסרט קשת ששי עם

אביב.
ב אחרות שנים הופיע מצידו, עמי,

 קוסמת הצעה שקיבל עד לנוער תיאטרון
 עבר שבעיקבותיה באר־שבע, מתיאטרון

 שלו הרומן פרח אז כבר הדרומית. לעיר
 עם שמייד לכך גרמה והפרידה שוש עם

 לתל- מקשת, חץ כמו חזר החוזה תום
 ראשי לתפקיד הוחתם בתל־אביב אביב.

 שבה, הקאמרי התיאטרון של ינטל בהצגת
 גופו את מערטל הוא הסצנות, באחת

 הזו העובדה הבמה. על עירום ומסתובב
שוש, עם שלו הרומן עם שיחד והעובדה

ווליניץ ודליק פיילר יעל
ומאושרים יפים

 דבר לא הוא חתונה פעמוני צילצול
 לא היום הכלכלי שהמצב למרות נדיר,
 בכל הטריים. לזוגות פנים מאיר בדיוק

 כאלה שיש לכם להגיד מוכרחה אני זאת
 אבל, טוב, להתחתן להם מגיע שבאמת

טוב. ממש
 וולי־ דליק השחקן את לדוגמה קחו
 עוד בעבר, נשוי כבר היה הבחור ניץ.

היתה אשתו באוניברסיטה. שלמד בזמנים

 באותו קולנוע אז שלמדה וייס רונית
 וקוץ שאליה אלא למד, הוא שבו המוסד

 שעצם בטוח היה הצעיר הגבר בה.
 שחקן להיות הוא רצונו שכל העובדה
 אשתו על־ידי ובאהבה כמובנת תתקבל
 שהכלה הסתבר מהרה עד אולם הטריה,
 בטיח, ולא שחקן ״לא אחרת: חושבת

שלי.״ אבא של בעסק תעבוד אתה
 להגדיר בהחלט שאפשר חושבת אני

חרי דיעות בחילוקי שנוצר, המצב את
 דליק חזר קצר זמן אחרי ואמנם פים,

 נכון יותר או הרווק, דליק להיות הנשוי
הגרוש. דליק

 פלא, זה וראה שנים כארבע עברו מאז,
 לחיות ממנו למנוע רצו כך שכל הבחור
הוא רע. לא בכלל מצליח דווקא שחקן,

 חיזעה, חירבת הטלווייזה בסרט שיחק
 נולה של התיאטרון בפרוייקט חלק לקח

 נבחר ואפילו בקריית־שמונה צ׳לטון
 לילדים הטלוויזיה תוכנית את להנחות

 דליק הקליט בכך, די לא ואם זח. זהו
 היטב ונמכר דליק שנקרא ילדים תקליט
בשוק.
 זה, כל את לכם מספרת אני למה

 המאושרת הפעם שוב. מתחתן דליק ובכן
 וצעירה יפה שחקנית פיילר, יעל היא
 תעשה שהיא האחרון שהדבר בטוחה ואני
 את לעזוב דליק את לשכנע לנסות הוא

 רחמנא טכסטיל לעסקי ולפנות התיאטרון
 הכל אחרי הזה, בסגנון משהו או ליצלן,

 ולאבא קודמתה של מהניסיון למדה היא
עסקים. אין גם שלה

מרציאנו שוש
הכל למרות כן

 עם אמיצים ידידות יחסי #ערכת ניהל
 מוטי הדופן יוצא והמחזאי המשורר

 כן, לו לומר לשוש הפריעה לא רב, כה
נישואין. לה הציע כאשר

 כל למרות גדולה. שם האהבה בינתיים
ני יהיו שאלה בטוחה אני השמועות,

אושר. נישואי נוסח שואין
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