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 מתו ילדיו ששלושת איוב את זוכרים
 לא אני לא, לא וערירי? בודד נותר והוא

 ליוסף אלא התנ״כי, לאיוב מתכוונת
 המתערטל, איוב כיום שהוא כרמון,
 בעיקר ושהקפיץ לוין חנוך של במחזהו

שומ גלזר־תעסה מרים חברת־הכנסת
המיצוות. רת

פר נשואי ;נו סו ה ספר־ 1.ה

כביוף ועדנה דויד
ללוס־אנג׳לס בחזרה

 פגשתי שעבר בשבוע לכם! אגיד מה
 לא עמודים אצלי שמילא ותיק, בידיד )

 מעורב היה שהוא השערוריות בכל מעטים
 למען אותנו עזב הוא שנתיים לפני' בהן.
 אתם ליום. מיום הגדלה לוס־אנג׳לס גולת

למשהו מתכוונת שאני מבינים בוודאי
 הגברי החלק בביוף, לדויד נכון, גדול.

 דויד פרישמן ברחוב המפורסם הסלון של
וליזה.

 חשובות מטרות ושתי לכאן בא דויד
 כדי בא הוא קודם־כל בעיניו. מאוד,

יש שנוכל, עדנה חברתו עם להתחתן
בארצות שנה 16 מזה שחיה ראלית

בחו היתה והיפה הגבוהה עדנה הברית. !
 כדיילת- ועבדה בארץ, האחרונים דשים

לשניהם הוכיחה הפרידה תקופת קרקע.
ל בא דויד משותפים. לחיים נדונו שהם
 הקרובים בני-ימישפחתו את כינס ארץ,

נורא בטקס והתחתן אותי, וגם באמת,
בבת־ים. צנוע נורא !

 אך לארץ, בא הוא זה בגלל שרק חשבתי
בת מעוטר עב־כרס, ספר שלף דויד לא.

 כל על תקראי ״תקראי, לי: ואמר מונות
 לכם? אגיד ומה קראתי, שלנו.״ החברים
 לקרוא התחילו כבר שבדיזנגוף שמעתי
בשמות בסיפרו, מזכיר שהוא לאנשים
בספר. מופיעים הם שבהם הבדויים
ליזה, הספרית מאשתו שהתגרש דויד,

 בעלה את מתאר כשהוא במלים חוסך לא
 זהו במשולש. השלישית הצלע השני,
שי, שימעון הצייר בס המכונה אבי

תכונותיו שאר ושבין פתן, עמרם פר

אכישר שימעון
מיוחם״ ״קוף

מיוחם״. ״קוף גם הוא ״הנעלות״
 ידעו כולם בעיה. לי היתה לא כאן עד
לע מה יודעת לא אני אך זה. פתן מיהו
מכי אני שאותן הדמויות, שאר עם שות

 עורכי־ עם הסתבך לא כדי טוב. כל־כך רה
 לנחש לכם להשאיר החלטתי למיניהם, דין
מדובר. במי

אכישד ליזה
באילת גם רומן

 שערותיו,״ לשורש עד ומזוייף אישים,
 של הפילגש ומיהי מקטרתו לעשן שנהג

 בדיזנ־ ידוע בוטיק בעלת שהיא סהרוני,
 באילת ובעל־המלון שלף, ובני־הזוג גוף,

 ליזה. עם חם״ ״על אותו תפסה שאשתו
סיפור. ממש להוסיף? לי יש מה

 ^שנות החליט הוא אם דויד את שאלת
ש לי אמר הוא לסופר. ולהפוך מיקצוע

 בגולה, שם מאוד טוב לו הולך דווקא
 מהסניף תמונות לי הראה אפילו והוא
 לשם או־טו־טו חוזר הוא בלוס־אנג׳לם. שלו
 את פה לנו ומשאיר הטריה, אשתו עם

מתגיי מהן שאחת החמודות, בנותיו שתי
 שמהווה פצצה וספר לצבא, מעט עוד סת

לעבודתי. ממשית קונקורנציה
נמ שבארצות־הברית בוושינגטון אגב,

 מתה אני הצייר. ובעלה גרושתו גם צאת
 סיס־ סיבוב לנו צפוי אז כי ייפגשו, שהם
שני. רותי

 הארבעים שנות באמצע שהוא כרמון
 ואת ביתו את שנתיים לפני עזב לחייו

 להפליג הולך שהוא אז והצהיר אשתו,
 מחזה אך משא. אניות על לעולם מסביב

היד, שקשה פיתוי היווה לוין חנוך של

ץ, למשל, מיהי רי הגרמ הדוגמנית מ
 בזמן איתה שכב שהוא מספר שדויד נית

 חריש, אכיגיל ומיהי נשוי? שהיה
 סוערים. חיי-מין האוהבת חמת־מזג ״אשה

 היתה היא בעיניה, חן שמצא גבר כל
 אביגיל אתנן.״ לקבל בלי איתו שוכבת

 באגודת־הציירים־ כמזכירה שעבדה זו,
 ו־ לרופא־שיניים נשואה היתה והפסלים,

 רואה־ מיהו או אבישר. של חברתו היתה
חדל נאלח, ״טיפוס סהרוני, דן החשבון

עומר טלי
אהבה וגם עסקים גם

כרמון יוסף
חופה ללא ילד

הקאמ לבימת חזר וכרמון בפניו, לעמוד
 וליהנות המרץ במלוא לעבוד והתחיל רי

רווקות. מחיי
הקל מאחרי זמן. לאורך לא זה גם אך
 שחקנית אשל, בתמי פגש הוא עים

 לא אך בתיאטרון, עימו העובדת צעירה
ש שמועה מסתובבת כיום הצגה. באותה

 פחות קצת של בהמתנה נמצאים השניים
איוב. של הראשון לילד חודשים, מתשעה

גיוושין
בד

דמי־מזונות
 עומדים עופר ורונית שיולי זה את

 לי יש אבל יודעים. כבר אתם להתגרש
הש שמעתי שאותן לסיפור, תוספות קצת
להיש המוכנים שונים מקורות מכמה בוע
אמיתותן. על בע

 שכשרונית לספר טורחות השמועות
לפ קלה שעה בשימלת־חופה, כבר היתה

 נייר דף עם יולי אליה ניגש החתונה, ני
 הוא הזה והמרגש הרומנטי ברגע ביד.
 אותי, אוהבת באמת את ״אם לה: אמר

 הגיש עדים שני ובנוכחות כאן,״ חתמי
 עופר יולי של שרכושו האומר טופס לה

 וה־ הנרגשת רונית עופר. ליולי שייך
לנ הוא הזה שהסיפור שחשבה מאוהבת,

וחתמה. היססה ילא צח,

רשענו ,חשבו בקיסמי שבוייה
 כבר כלבבי. בחורה היא עומר טלי
 סמי עם יחד פותחת שהיא לכם סיפרתי
 את ותעשה תנהל שהיא מועדון, הירש

שלו. יחסי״הציבור
 על זה היום לכם לספר רוצה שאני מה

 מנהלת היא ובכן, היפה. של האהבה חיי
 בשם יפה־תואר בחור עם בהפסקות דומן

 בזמנו התפרסם עמוס לויטוס. עמוס
 ההתשה, במילחמת המצרי בשבי כשנפל

 יום־הכיפורים. מילחמת אחרי ושוחרר
ש מה כל את לעצמו להחזיר רצה עמוס

 המצרי. בכלא היה שבהן בשנים הפסיד
 לשבור התחיל הוא שהשתחרר ברגע

שמאל. ועל ימין על לבבות
 נדמה היה נמרצת די השתוללות אחרי

שהיא קרני, עם כשהתחתן נרגע, שהוא

ב שני תואר ובעלת בחיל־האוויר קצינה
 עמוס אבל ילד, גם נולד לזוג מחשבים.

 רומנים וניהל מנוחה חסר להיות המשיך
 שמכריח שלקרני, עד שמאל. ועל ימין על

 וסולי־ חכמה בחורה שהיא עליה מעידים
התגרש. והזוג העניין מכל נמאס דית,

 את גם לשגע עמוס התחיל לאחרונה
 הבן ז׳ורכין, לבועז נשואה שהיתר! טלי,
 גרושה היא והיום ז'ורבץ, אליער של

צעירה.
בזיג רומן כיום מנהלים וטלי עמוס

סו נפרדו שהם שמעתי שבוע לפני זגים.
 לכם לספר שהספקתי לפני עוד אבל פית,

נישו על ביחד. שוב שהם שמעתי כך, על
 בטח הם אבל להתנבא, יכולה לא אני אין
בשפע. חומר לנו יספקו עוד


