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דידה
 כמו ביחד חיו שחן איך אותן, אהבתי

המנה טובות, חברות ממש ויהונתן. דויד
 בערבים יוצאות ביחד, משק־בית לות

 הזמרת את לראות היה קשה — ובבקרים
 ישי. גדיה השחקנית בלי אלאל קורץ

ב אותן ראינו אף האחרון בליל־השבת
 בזו זו ושולחות ביחד שרות טלוויזיה,

זמן. לפני שהוקלט בקטע מבטי־אהבה,
 אצל כמו ממש המריבות, החלו אחר־כך

 שמעו, השכנים שכל צעקות נשואים. זוגות
 לי נשבע אפילו ומישהו קללות, כימעט
מתנפצות. צלחות שמע שהוא
 מעל החיוך את להוריד בבקשה, אז

 כל את לפני הכחישה גליה כי הפנים.
 כי אם מריבה, הכחישה גם היא הרמזים.

 ואם חדשה. דירה מחפשת שהיא הודתה
 לא שאתם חותכת הוכחה רוצים אתם

 מפורשות לי הודיעה שגליה הרי צודקים,
 לה שיש מפני חדשה דירה מחפשת שהיא

 היא החתן שם שאת מובן באופק. חתונה
בסוד. בינתיים שומרת
 דברי לפג ש הרי מספיק, לא זה כל ואם

 גם כי אם אהוב, לקורין גם יש גליה
ביטחוני. סוד זה שלו השם

ה בדוכני נמצא כבר מלכת־יופי, להיות
ספרים.

 רינה את לברך אלא לי נותר לא אז
 לה שקרו המשמחים האירועים שני על

 ברזל עם הרומן סיום :האחרון בזמן
הספר. והוצאת

 בקול- כשהתאהב מאלמוניותו יצא יוסי
 ש־ מי דותן, אירית בזמרת אדיר רעם

ב היה זה דותן. דודו של אשתו היתה
 לנסות וסיימה מדודו נפרדה כשאירית דיוק

 שייקה של חיי־המישפחה את ולקלקל
בחדשות. ממש והיתה אופיר, ולידיה

 ב־ מהופעותיה באחת באירית צפה יוסי
 שהפך קליק, ביניהם נוצר ובהפסקה צה״ל,

 הפסיקה רק לא אירית אמיתית. שריפה
 עברה שגם אלא אופיר, שייקה את לשגע

ב שלו הצנועה בדירה יוסי עם להתגורר
 נצחית, היא ביניהם שהאהבה לאות ראשון.

 והקפידה פאר, השם את לשמה הוסיפה היא
 אירית :המלא בשם רק לה שיקראו כך על

דותן־פאר.
 הרומן, של בשיגשוגו פעיל היה יוסי גם
 אמרגנה הפך הוא הרומן. של רק ולא

 נוסף אירית, של הפרטי ואיש־יחסי־הציבור
 אירית כשהחליטה הצבאיים. עיסוקיו על

 היא הצורך, די אותה משדר אינו שהרדיו
 ויוסי האולפנים, ליד שביתת־רעב ערכה

ול לבוא העיתונאים כל את שהזעיק הוא
צלם.

 היא יוסי של שהמחלה שחשב מי אבל
 במיק- מאוהב פשוט הבחור טעה. אירית,

 של ז*;ופעות באחת :והראיה הזמרת. צוע
 שבה רז, רוחמה הירושלמית הזמרת

 יוסי לבין רוחמה בין נוצר יוסי, ־גם חזה
 על חזרה דותן פרשת המפורסם. הקליק
 מצאה רוחמה שינוי. ללא כימעט עצמה,
 מתגוררת גם אלא מאוהבת, רק לא עצמה

 מציגה וגם בראשון־לציון, יוסי של בדירה
פאר. יוסי האמרגן של כמזכירתו עצמה

לה שיכול היחידי שהדבר חושבת אני
ש הוא הזה מהיוסי הזמרות כל את ציל

ה לקליקיס ושיניח לזמר, בעצמו יהפוך
שלו. והמשתנים לוהטים

ס
פאר יוסי

מתגוררת גם אלא

התקף־לב!
ה המחלקה מנהל ממלא־מקום רק לא

 בתל- איכילוב בבית־החולים קרדיולוגית
 ב־ לקה לא גאון שיחודם שמח אביב

זוכ אתם שמחה. אני גם אלא התקף־לב,
 על לכם סיפרתי שעבר שבשבוע רים

 לו איחלתי ואף יהורם, של התקף־הלב
 שהאיחולים לי מסתבר י מהירה החלמה

 בדיוק לא הם אך יפה, דבר אמנם זה
____ במקומם. היו

 ב־ טוב כל-כך הרגיש לא אמנם יהורם
 והמודאגות המודאגים וכל ינואר, חודש

 אבל התקף־לב. שזהו משום־מה החליטו
תמי ימים שלושה במשך עבר שהוא אחרי
ל דנן הדוקטור היה יכול בדיקות, מים

 ה־ ״לפי :שקבעה רפואית תעודה הוציא
 אקוקרדיו־ א.ק.ג., — הקלייניים מימצאים,

 עדות כל היתה לא ובדיקות־מעבדה, גרמה
בשריר־הלב.״ נזק או שריר-הלב לאוטם
 הקטעים אחד זהו אדבר, ומה אומר מה

שלי. בחיים שכתבתי שמחים הכי

ב אלי טילפנו ואשתו המדינה חצי
 רומן על לי לספר כדי האחרונים שבועיים

 הישראלית, יוניברס מיס של ולוהט חדש
 מור, רינה שנה, אלפיים אחרי היחידה

 ברזל, י?ןקוג הצעיר איש־העסקים עם
 בתל־אביב, היאט במלון דרך־קבע היושב
 של מטה־הבחירות יושב שבו במקום
■דיין. משה

 בינלאומי סיפור על לעבוד התחלתי אז
 ׳לשני פניתי סביב־סביב ללכת ותחת זה,

הדבר. בעלי
 את וביקשתי להיאט טילפנתי ראשית

 שהיה שיש, הכחיש הוא ברזל. האדון
 ועוד המלכה, עם רומן לו שיהיה או

 הטלפון. את טרק להכחיש, שגמר לפני
 הולכים תמיד לא ועסקים שנימוסין נראה
ביחד.

 כל- לא לא־מ׳נומסים לאנשים אני אבל
 אסיה, לבית גם טילפנתי אז מאמינה, כך
 של יחסי־ציבור כאשת רינה עובדת שם

 רינה אייזנכרג. שאזל המיליונר חברות
 — נחמדה תמיד היא — נחמדה היתה

 איש- עם רומן לה היה שאמנם לי וסיפרה
 הסתיים, כבר שזה לי בישרה אך הברזל,
 כאשודיחסי-ציבור פנויה. שוב ושהיא
 שלה, שהספר לי סיפרה גם היא טובה
זה איך על המספר אחת. לשנה מלכה

גאון יהורם של הרפואית התעודה
חלפו הסימפטומים כל

 חתן שחיפשה מי לכל אמיתית זפטה זו
 חכם. וגם נחמד גם עשיר, גם שיהיה

 שהוא כפי או, - פלקוכיץ יהודה
 בית־החרושת שם על פפקו״, ״האדון מכונה,
 אחד, בוקר קם — שבבעלותו לאופנה

 לו, התחתן מוקדמת, אזהרה כל ובלי
בחוג־המישפחה. בשקט ככה

 גם 1 הכלה מי לדעת רוצים אתם אז
 בתו כץ, דנה היא זו. מכירים אתם אותה

ש לשעבר, אל־נול קברניט של היפהפיה
 ליורם נשואה כשהיתה במיוחד התפרסמה
 אבל עצמו, בזכות איש־עסקים אלרואי,

 לאומי. בנק ממנהלי אחד של בן גם
 היה דנן כשיורם בפירסום הזוג זכה בעיקר
גורכיץ. ירדנה אמיתית, יפה אותה של החבר
 בצלחת. ידו את יהודה טמן לא הזמן כל
 דוגמניות־הצמרת עם שלו הישיר המגע
ש מה בכל מסויימים סטנדרטים לו קבע

 בין ■הסתובב הוא בבנות־לווייה. קשור
 עד אחרת, זוהר לנערת אחת דוגמנית
אהבת״חייו. את מצא האף, תחת שממש,

 דנה עובדת האחרונה השנה בחצי כי
 זה יהודה. של במיפעל כמעצבת-אופנה

ל כי התחתנו, שהם עד שנה חצי לקח
הנאה לערבב שלא קדוש עיקרון יש יהודה

 ? כיבוש צבא לא הוא שצה״ל אמר מי
 יוסי רב־סרן של הסיפור את תשמעו
 מ- להיזהר צריך שממש ותבינו פאר,
עיי־חורבות. אחריו ומותיר כובש הוא צה״ל.

אלאד וקורץ ישי גליה
זה לא זה

כץ דנה
חתונה

 שלו. עובדות אחרי לחזר ולא בעסקים,
 הייתם דנה, את מכירים הייתם אילו אולם

עקרונות. שוברים אתם גם
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