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פיתאום?
 איך לפעמים לראות אפשר בסרטים

 במיטה להוציא כדי יפה צעירה שותלים
וקשוח. קר־מזג מסרגל סודות

ממש ככה להפיל הצליחו כמעט בלונדון
 עם שרים של שפם את כשקישרו לה,

 קילר קריסטין שערוריית נערות־זוהר.
 חלק כבר היא למשל, ריים־דייוויס, ומנדי

הכתובה. ההיסטוריה מן
 בארצות רק קורה שזה לי חשבתי תמיד
תהיתי לביני ביני הגויים. אצל ורק רחוקות,

לא לסך
 בלתי-אפשרית משימה הפך חתונת־כיסף ציון פעם. שהיה מה לא זה היום החיים

 מהווה לא עדיין זה ביחד, שנים הרבה ״לסחוב״ מצליחים בשזוגות אפילו כמעט.
החיים. את יסיימו גם שככה ערובה

 ישלימו לא כנראה אך בצוותא, שלהם השני לעשור שמתקרבים הזוגות אחד
 בהליכי- פתחו השניים בארץ. העיתונאים מוותיקי קיסרי, וגיל שולמית הם אותו,

חוקי. תוקף יקבלו הם החודש שבסוף גירושין,
 מייסד קיסרי, אורי העיתונאי של ובנו שלו, 40ה־ שנות באמצע שהוא גיל,

 איכות- מדור את בו ערך וגם בממויב, כעיתונאי רבות שנים שימש הזה, העולם
הארץ. בעיתון האופנה מדור את וכתבה ערכה שולמית החיים.

 מכריהם יודעים סוד, בגדר עוד אינה הקרובים גירושיהם שעובדת אחרי היום,
שנים. הרבה די כבר הכי-הכי היו לא השניים בין שהיחסים לספר

 בפאריס. וחי בצרפת, ישראל בשגרירות לענייני־תרבות כנספח גיל משמש כיום
 החליטו שהם נראה הארץ. ולעיתון לתל-אביב הילדים שני עם יחד חזרה שולמית

 מזו זה להתרחק היא ביניהם, הארוכה השותפות את לפרק ביותר הטובה הדרך כי
קילומטרים. אלפי

 התפקיד את 0\
החנוה את וגם

 לספר מתכוונת אני מחודשיים יותר כבר
 להמתין החלטתי אבל הזה, הרומן על לכם

כש עכשיו, רציני. שזה כמה עד ולראות
 ביחד, זמן הרבה כבר נמצאים השניים

צי באירועים וצמודים חבוקים ומופיעים
כך. על לספר החלטתי בעיר, בוריים

 הטלוויזיה את עזב ניר כשעמי,רם
 הוא המערך, של הבחירות למטה והצטרף

 בכך במטה. המחלקות אחת את שם ריכז
 של בסמכויותיו הרבה די כירסם הוא

 אחד אותו המיפלגה, דובר פלג, ישראל
 על המפורסמת במסיבת־העיתונאים שהכריז

ראש־ממשלה. כעל פרם שימעון
 זה לא למערך, הגיע שעמירם אחרי
 דובר־ תפקיד על פלג עם שהתחרה בילבד

 מוזס. ג׳ודי חברתו, על גם אלא המיפלגה,
בה. זכה גם הוא

 מבעלי מוזס, נח שק בתו הנאה, ג׳ודי
 אז עד היתד, אחרונות, ידיעות העיתון
 יונדהבחירות ובמוצאי פלג, של בת־זוגו

 לידו. להיות כדי המערך למטה באה היא
גישושי־ ואחרי בעמירם, פגשה היא שם

ר■1חו
 דרך באמצע, יחד ברחו וגם — יחד עו

 שגילו. אחורית דלת
ביחד!״ אנחנו ״עכשיו תמי: לי אמרה

} תהיהחתונת

מוזס וג׳ודי ניר עמירם
קבוע רומן

 במרוצת־הזמן השניים הפכו הדדיים פתיחה
 יעקב מיקרה את לי שמזכיר מה קבוע. זוג

 הבכורה את ״גם יבב: כשעשיו ועשיו,
ואני ממני.״ לקח הוא הברכה את וגם

 הוא מי לפרט צריכה לא שאגי חושבת
שלנו. בסיפור מי

 ונראה הגג, עד מאוהבת נראית ג׳ודי
המוצלח. מבן־הזוג מרוצים ההורים שגף

החופש למען
 לפ־י שנערכה במסיבה צפוף היה
בעלת-גלריה לווינטל, חיה אצל שבוע

 זו וחזרו נפרדו, הם פעמים כמה לספור
אחר־כך. זה אל

 וכוכב־ כן־עמי תמי דוגמנית־הצמרת
 זו השבוע חזרו פרי אולסי הכדורסל

סופית. טוענים, הם כך והפעם, זה, אל
 לראש. מעל עד מאוהבים נראים השניים

ה כל שאחרי קובעות עקשניות שמועות
בנישואין. הרומן הפעם יסתיים זגים,זיג

ה על תמי כשטופפה בערב־ראיונות,
 מוחא בקהל, שנכח אולסי, נראה מסלול,

 במסיבה גם ובהערצה. בהתלהבות כף לה
הופי- הם רוזנבלום פנינה של ההיסטורית

עזיקרי עליזה
מצוץ? זה מאיפה

אצלנו. גם יתרחש זה מתי משועשעת
 רק השבוע, מודעי השר עם שקרה מה

 ללבות גפרור, להצית קל כמה עד ממחיש
 לכל מעבר מימדיה את ולנפח שערורייה

 כבר הוא חבין שיצחק למרות אז מידה.
 ממתינים שעדיין מסתבר ראש־ממשלה, לא
בפינה. אוייבים לו גם

 כבר אבל ולמה, איך אותי תשאלו אל
 בעיר עקשנית שמועה הילכה שבועות כמה

יש לשעבר, זש-ז,ממשלה ר רבין, שליצחק
עזיקרי. עליזה הזמרת עם... רומן

 שהמציאות יודעת כבר שאני מכיוון
 אבל הכי־פרוע, הדמיון על לפעמים עולה

 אינפורמציה לכל להתפתות שלא נזהרת גם
 עליזה עם התקשרתי אלי, שמגיעה עסיסית
בגו. דברים יש אם לשאול
 בתדהמה הגיבה עליזה ששיערתי, כפי

 ולמה מצוץ, זה מאיפה ושאלה מוחלטת,
 רבין יצחק מר את בעצם אשאל שלא

בעצמו.
 הספיקה. כבר ממנה, שקיבלתי המיקלחת

ל^נות. אומץ בכלל לי היה לא כבר לרבץ

 שגם וכנראה כולנו, את משגע הזה הזוג
כבר הפסקתי ביחד, שהם מאז עצמו. את

צוויג ורודה דקל סופיה
כמתנתיגירושין. גלריה

בעלי־גלר־ שם שהיו טיבעי רק לתמונות.
בהמוניהם. יות

 רודה הזוג את צדה שלנו המצלמה
 בתל-אביב, לעתיקות גלריה בעל צוויג,
 מו־ דוגמנית־הצמרת־לשעבר, של ובעלה
ה עדיין לה היה שלא ויפהפיה ריאל,

 קורה מה ביררתי במדורנו. להשתתף כבוד
 ואיפה שבתמונה העלמה היא מי כאן:

? מוריאל
 וכמת- התגרשו, ומוריאל שרודה מתברר

הגלריה. את מוריאל קיבלה נת־גירושין
לא הוא — לדודה לדאוג צריך לא אבל
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 שבא הנאה, רודה פרנסה. בלי נשאר
 לעת־מצוא. דוגמן גם הוא מצרפת, לארץ

 ונהנה כציפור-דרור, חי הוא הגירושין מאז
בחלקו. שנפלה ממנת־החופש

 סופיה עם בא הוא חיה אצל למסיבה
 עושה. היא מה לומר רצתה שלא דקל,

 לא שהיא זה לבטח יודעת שאני מה
דוגמנית.

 של או בינתיים של סיפור זה אם
 ידעו לא הקטנות הציפורים — נצח

לי. ללחוש
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