
 ונלחמים
הדתית בכפייה

 שצריך דינמי בחור הוא זילהר אלי
 שנים כמה שהיה אחרי אחריו. לעקוב
 אריק עם שעבד ואחרי במישטרה, דובר
 הוא שר־החקלאות, היה כשאריק שרון

 המלונות אחד של כסגן־מנהל היום משמש
.32 בן רק שהוא למרות וזאת בתל־אביב

א ב ד □,דו
הריון ולא

 לאיזה חופש ממנה לקחת ולעצמי לכם שהבטחתי זוכרת אני
ה שוב כן, כן אי־אפשר. לעשות, מה אבל לפחות. חודש  פנינ

ם. רוזנכלו
 שהיה עד וטחנו, טחנו והשמועות בעיר, הכי־לוהט הסיפור זה
 תמיד שמצליח, מי לעשות, מה העניין. את לברר דחוף צורך
 מזל קצת לו להדביק המנסות רעות, לשונות כמה סביבו צצות

בול. יפגע זה הפעם שאולי תיקווה מתוך רע,
 כשבוע, לפני :לעניין ישר ואגש יותר אתכם אמתח לא
 היו בפתק נופת־צופים. נוטף אנונימי, פתק במערכת לי חיכה

 לי, דווח ושבו האב?״ ״מי הכותרת: תחת שורות כמה כתובות
 בבית־ כשבועיים לפני שהתה שפנינה בהחלט, בלעדי באופן
 בסתם לא הפלה. מאשר יותר ולא פחות לא עברה ושם חולים,
 מחוץ בהריון אלא בהחלט, מוחלט בסוד לי מסרו מדובר, הריון

לרחם.
 ציפורים מיני כשכל אך כבדיחה. העניין כל נראה בתחילה

 שהאב והתעקשו חזרו וגם הפיזמון, אותו את לצייץ המשיכו
ש־ אלא אינו הוא ם אי  ומצליח, נאה גרוש, ידוע, ישראלי עסקי

 החלטתי שבוע־האופנה, של ההזמנה מן בעט נמחק ששמה ואחרי
טלפון. אליה והרמתי בגו, דברים שיש

 עליזה נשמעה לה שניה שאין הלאומית ד לכם אגיד מה
 השמועות. כל את מתגלגל בצחוק שביטלה וכמובן ומאוששת,

 אחרי לקפוץ הספיקה שאליה — מלונדון שכשחזרה היא, האמת
 לניו־יורק, בדרך המיזוודות על וכשהיתה — מאוסטרליה שחזרה

 אושפזה לבדיקות, נכנסה היא בבטן. חזקים בכאבים חשה היא
 בכל הופיעה כבר היא יומיים כעבור טיפול. אחרי ושוחררה

 היו לא כאילו בעיר, הנכונות המסיבות בכל המסנוור הדרה
מעולם. דברים

שווייצי- ב* קו ו יס איר
השוויצר

 להתאפק יכולה לא אני הבא הסיפור את
 מקום נשאר שלא למרות לכם, לספר שלא

ה נראה האחרון מכבי בנשף לתמונה. ש  מ
 לו תלויה אמיתית כשיפהפיה שזוייצר

 מלבד — יודע שאינו מכם למי זרועו. על
 של בנו הוא 24ה־ בין שמשה העובדה

צי, דוד  גם הוא הכדורגל, מאמן שוויי
עצמו. בזכות נודע כדורגלן

־ אליו כשניגשה ת ב ת ט כ ר פו  צעירה ס
 הניצבת עלמת־החן היא מי אותו ושאלה

רציני.״ לא ״זה כמו משהו ענה הוא לידו,
 שאותה לחברים, לספר רץ הוא אחר־כך

 ולכן איתו, להתחיל מתה סקרנית כתבת
 ולפתוח אליו לגשת איד תירוץ חיפשה

בשיחה.
 את לי מזכיר הזה והמצ׳יסמו השוויץ

 שגומרים הישראלים הגברים על הבדיחה
 לספר לרוץ כדי למה... יודעים אתם מהר.

לחבר׳ה.

 בוהמה, סתם ולא בוהמה, שהם מרחוק
הסרטים. מאנשי אלא

 בעיתון, פעם מדי שמם הופיע ושם פה
 מכל להם יצא בדיוק מה ולחוד. ביחד

 יודעת. כל־כך לא אני והתסריטים התוכניות
 מנסה או כותב, שקובי יודעת רק אני

 גם מזה וחוץ לסרטים, מוסיקה לכתוב,
 מילים כותבת איריס חברת־תקליטים. פתח

ומתרגמת. לשירים
 ואיך למה מבינה אני אם אותי תהרגו

 יציב. לזוג נחשבו דווקא הם קרה. זה
 המפוספס השיער הזהבים, בגלל זה אולי

 שניהם. על שעברה הפריקית והמהפכה
 שהם אישרה רק איריס איתי בשיחה
 למה. הסבירה ולא פירשה לא אבל נפרדו,

 בדירה נשארת שהיא לי סיפרה גם היא
 תרגום על עובדת כרגע ושהיא שלהם,

 עכשיו, מזה, חוץ מאנגלית. בדיוני רומן
 ומרץ זמן יותר לה יהיה לבד, כשהיא

 לכל ולהזכיר מסביב להתבונן להתחיל
 לאיזה מתה ושהיא קיימת, שהיא המפיקים
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ה רוזנכלדס פנינ
שמועות של חרושת

הדרך? סוף

חתונה תהייה לא
 להתנצל. נעים לא זה כמה יודעים כולם

 שאינו דבר שאמרנו להודות זה בושה כמה
 חייבת ואני לי, גם קרה זד. הפעם נכון.

אנשים. לכמה התנצלות

 נישואין על לכם דיווחתי שבועיים לפני
ת שפיר הרצל של קרובים סיגלי  ו

אל,  ממושך. זמן כבר ידידתו שהיא פרי
 מתוך ממישהו שקיבלתי הזה, המידע את

 אני לכם. לספר מייד רצתי המישפחה,
 חתונה, לא עוד שזה ומציינת בי חוזרת
הסליחה. עימם חתונה. לא בכלל ואולי

 שנים. הרבה די כבר עברו מאז אבל
 לגמרי וחזרו בהולנד, שנים כמה היו הם

 התם המבט נעלם איריס אצל אחרים.
 זהבים לה היו זאת ותחת הארוכה, והצמה

 בפסים. הצבוע גזוז, ושיער הפנים על
 מטורפים ווסטים ז׳קטים עם חזר קובי

אליך צעקו שניהם פסיכודליים. בצבעים

טל זילבר ואלי שנ
להתחתן אפשר סוף־סוף

 לא לו הולך בקאריירה רק לא אבל
 הדברים הפרטיים בחיים שגם נראה רע.

 כך וכל מעודדים. יותר להיות מתחילים
 כבר מאוהב גרוש, שהוא אלי, כי י למה
טל, בשם חיננית בצרפתיה רב זמן  שנ

 כמו אלא, אמיתית, יפה רק לא שהיא
 ורגישה. חכמה גם היא עליה, מעיד שהוא
 אבל עיסתו, על מעיד הנחתום אין אמנם

לו. להאמין נוטה אני
 רצתה מצרפת, באה מקרוב שזה שנטל,
 באלי. שפגשה לפני עוד מבעלה להתגרש

 דחוף, העניין נעשה אותו שפגשה אחרי
 ושוב בלך חותה טירטרו הרבנים אבל

 היום״) פסח היום, (״שבת פה״י ובשה״י
כשנתיים. במשך

 טוב ילד כמו חיכה שבהתחלה לאלי,
 נמאס, כבר זה חוקי, יהיה העניין שכל עד

בינ היא ביחד. להתגורר עברו והשניים
 הספיקה ואפילו שירים, וכתבה ציירה תיים

 לא ומכרה בצרפת תערוכות כמה לערוך
רע.

 לבשר מה לו יש אם אלי את כששאלתי
 וייה עברה ששנטל שאחרי ענה, לאומה,

 להרגיש לה נתנו שם ברבנות, דולורוזד.
 השווה בן־אדם ולא נחות יצור שהיא

 להירתם לעצמה נשבעה לגבר, בערכו
 לפתור דרך ולמצוא המצב, לתיקון ולפעול

הרבנות. של ההשפלות מן הנשים את
 אל תיצטרף שבקרוב הרגשה לי יש

 לוחמת האשה זכויות לשוויון הלוחמות
 אותה יענישו שלא רק ויפה. צעירה נוספת,
ולבועלה.״ לבעלה ״אסורה בגט לה וירשמו
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 עוד על להודיע חייבת אני רב בצער

 לקיצה. הגיעה המשותפת שדרכו אהוד, זוג
ט קובי ם רפ רי אי ת ו כ ט נפגשו היפה יו

ת איריס כ ט יו
— תמה מצמה

ט קובי פ ר
הפנים עד לזהבים —

 חולצה אז לבשה היא שנים. הרבה לפני
 בשדות הלך בהוא ושיחקה רקומה רוסית

 ארוכה שצמה והתמה, היפה מיקה את
 תפקיד שיחק קובי מאחור. לה השתלשלה

 העז לא עוד הוא אז אבל בסרט, קטנטן
 שאירים אחרי רק הכוכבת. אל להתקרב

 קובי שבה — פיקוד־מרכז ללהקת הגיעה
 היורש שיהא לו וניבאו בולט כוכב היה יי

 הפכו הם אז רק — איינשטיין אריק של
 התחתנו, הם הלהקה שפורקה אחרי לזוג.
 אהובים והכי יפים הכי הזוגות אחד והיו

בעיר. ■


