
ההסרטה עם נגמר הרומן
 מכונית לו אין אבל ויפה. חתיך גבוה,

 כל על להוציא כסף והרבה אמריקאית
 בנוף אנונימי די נשאר הוא לכן חתיכות.

 שבירושלים שומעת אני אבל התל־אביבי.
לבבות. כמה כבש הוא דווקא

 בשחייה ישראל אלוף שהיה מי גרטל,
 ספורט במבט ככתב עובד החתירה, בסיגנון

 ן כאשר כי לי מספרים שב הטלוויזיה, של
 בשטח, נמצא לא אלרואי יואש המפיק
במקום. יפה הכי הוא גרטל

 לו שהיו קצרים רומנים מיני כל אחרי
 יודעת לא שאני כמה גם ואולי בירושלים,

 מרמת- הקיבוצניק־לשעבר נדלק עליהם,
חודשים חמישה וכבר אסטליין, רותי לה שקוראים חמודה, חתיכה על יוחנן

 תמיד עושה, הזה האיש מה חשוב לא
 של, בנו סתם לא כבר שהוא דיין, לאפי מתכוונת אני גדולה. בפירסומת מלווה זה

עצמו■ בזכות שחקן־במאי־מפיק אלא
 שאסי משהו, בשבילכם לי יש אבל
 כמו יפורסם, לא שהוא מאמצים הקדיש

 דברים לפרסם כדי עושה שהוא המאמצים
 לרומן מתכוונת אני להתפרסם. רוצה שהוא

 — זה לרגע עד לפחות שלו, אחרון הכי
 סוער היה אבל הסתיים, שאמנם רומן

ומרוכז.
 הנשים אחת מככבת אסי של החדש בסרט

 מגפורד. [ יי רול ק בארץ, הפוטונוגניות
 תהיה גם שהיא טוענים קארולין מעריצי
 אבל סרטים. כמה בעוד גדולה, שחקנית

מענ אשה היא שקארולין הוא שברור מה
 אסי, מדוע להבין אפשר איר אחרת יינת.

 מיני בכל שחקניות הרבה ראה שכבר
? עליה דווקא נדלק מצבים,

 השמור הסוד היה השניים בין הרומן
 הקפידו והכל ההסרטה, בימת על ביותר

 ש- למרות המישפחה, בתוך אותו לשמור
 הסרט. של לפירסום עוזרים כאלה רומנים
 ו־ ואסי נגמרה, שההסרטה אחרי עכשיו,

 שלהם הרומן שגם מוטב כי החליטו קארולין
כך. על לכם מספרת אני ייגמר,
 נשארו אבל אוהבים, כל־כך לא כבר הם

 שמוכן מי לכל מבטיח, ואסי טובים ידידים
 קארולין. תככב שלו סרט שבכל לשמוע,

הבא? בסרט יתחדש הרומן אולי אז

דיין אפי
לאהוב להפסיק

לנגפורד קרולין
— להצטלם להפסיק

שעזר מאז עצובים כולם שר־הביטחון. בלישכת שימחה היתר, שלא  דגין שמנחם לרעיון התרגלו שאיכשהו הבודדים, ואפילו המישרד, את נטש וייצמן ש^זר מאז עצובים כולם שר־הביטחון. בלישכת שימחה היתר, שלא זמן הרבה כבר
 הופיע שעבר החמישי כשביום נוראה זאפטה קיבלו חמישי, יום של שר־ביטחון הוא

ידין. ייגאל הפרופסור בלישכה
 לא שהשתחררה תמימות, שנתיים משך עזר של מזכירתן שהיתר מי גילעד, ליויה האחרון. בזמן בה שקרה הטוב היחידי הדבר על הלישכה בשימחת שמחה אני לכן

שלה. לחתונה מהלישכה הטובים חבריה יתר ואת עזר את הזמינה מצה״ל, מזמן
 רוח-י לידה, של הוריה בבית — בכפר־שמריהו שמח שם שיהיה לי והאמינו

 לביולוגיה סטודנטית יפהפיה, בלונדית ליויה, גילעד. (״אריק״) אריה ומהנדס־התאורה
 כפית עם נולד שבוודאי לצעיר שבועיים בעוד תינשא בירושלים, באוניברסיטזדה,עברית

 לרפואה, סטודנט גם אלא וחתיך, נחמד רק לא הוא האומר יונתן בפה. זהב של
 בלב: חשבו לא בה שפגשו מאלה מעטים שרק באשה, זכה הוא חצי־דוקטור. מעין
שלי.״ היתר, והיא הלוואי ״אך,

 הזה. האיש אחרי לעקוב לי קשה פשוט
 הפתעות גם אלא הפתעות, מלא רק לא הוא

מהירות.
ה החתונה על לכם סיפרתי מזמן לא

 הרביעית בפעם קראום, צדוק של חדשה
 זו היתד, החשבון. את איבדתי לא אם

המאו כשהכלה אמת על מפתיעה חתונה
 מאושר, לחתן צדוק את שהפכה שרת,
 של תסרוקת עם יפהפיה, תימניה היתד,

אורנה. לשם שענתה קטנות, צמות המון־המון
 הזה. מהמיגזר חדשות עוד לי יש עכשיו

 לפני עוד לצאצא. ממתינים וצדוק אורנה
 עלי נחתה כבר הידיעה, את שעיכלתי

 כל- לא שהוא החליט צדוק נוספת: ידיעה
 בארץ־הקודש. יוולד שהצאצא זה בעד כך

 ולהורים לצאצא יהיה יותר שטוב לו נדמה
יוון. של המקסימים האיים באחד שלו

גרטל משה
בירושלים אהבה

 רותי איתה. משגע ברומן נמצא שהוא
 במיקצועד, צורפת היא 23ה־ בת הנאד,

בירושלים. בבצלאל היום עד ולומדת
 במקומות מבלים לא שהשניים יודעת אני
 מקומות לאהוב גם אפשר אך מאד, יקרים

 הסואן. ההמון מן הרחק יקרים, ולא שקטים
 ולשמור לטפח אוהב מכל שיותר גרטל,

ל טובה שרותי החליט גופני, כושר על
 לי הבטיח מתחתן,״ לא ״אני שלו. בריאות
מאוהב.״ אני ״אבל היפיוף,

 ושמאחלת היפים לכל שמפרגנת אני, אז
 שגרטל שמחה ארוכות־טווח, אהבות להם
 לשבור זמני באופן והפסיק רותי את מצא

 אולי אצבעות, נחזיק כולנו אם לבבות.
 לשימחתי לשוק, יחזור שוב הוא אחד יום

שמצפות. הזו, בעיר חתיכות כמה ולשימחת

בלב. משהו אצלו נדלק אדם, בני של ולאי
וה המוסיקה שוחרי כל יכולים עכשיו

 בכל צועדים השניים את לראות כלבים
מיני כשהם בתל-אביב, 111 הכי המקומות

 מחובקים. כלל ובדרך ידיים, מחזיקים מום
 להישבע מוכנה לא אני כי אם לי, נדמה

 בעיקבות ללכת עומד שקריבושה זה, על
חתונה. עוד לנו ולעשות נבון רותי

 אלא חיות, אוהבת שהיא מספרת רק שלא
 לכלבים, מספרה יש לחיה אותן. מספרת גם

 שלהם והבעלים שהכלבים לי ואומרים
נורא. אותה אוהבים

ספריות, כל־כך אוהב אינו קריבושה
 הגדול והזקן הארוך השיער לפי רואים זה

 שהוא שהחתיכה שמע כשהוא אבל שלו,
כלבים של ספרית היא עין עליה שם

 מזכיר הזה המישפט אם יודעת לא אני
בצרורות באות חתונות אבל משהו, לכם

להת הספקתי לא עוד צרות. רק לא —
 חתונת על הידיעה בעיקבות מההלם אושש

 הספקתי לא ועוד נכון, רדתי הזמרת
 אני שבעצם לי נודע וכבר קריבושה, דויד המוסיקאי שלה, האקס על לרחם

 נמצא קריבושה פשוט לרחם. צריכה לא
 של הפרטי גן־עדן של הגג על הוא גם

האוהבים.
 מילבד קריבושה, של הגדולה האהבה
חיות איזה חשוב לא חיות. זה המוסיקה,

 מם- שהוא כמו חיות. שתהיינה העיקר —
 בגלל בלב עצובה מנגינה עם לו •הובב
 הוכחות לה שיש מישהי מוצא הוא רותי,
 כלבים. בעיקר חיות, אוהבת שהיא לכך
היפהפיה איילון לחגה מתכוונת אני

קראום וצדוק אורנה
הורה במקום בוזוקי

 כל־כך לא מבינה, שאני כפי אורנה,
 השניים בין הוויכוח הארץ. את לעזוב רוצה
 יכולה לא אני לכן אוהבים. של ויכוח הוא

 הוא שברור מה ינצח. מי אפילו לנחש
 שכאלה, הורים עם מוצלח יהיה שהתינוק

ינשום. הוא ראשון אוויר איזה משנה לא
קריכושה ודויד איירון חנה

שקט רומן


