
הסודית האהבה

 יולי איל־הספנות של הגירושין לסיפור
 עדיין אין יער, גורית ואשתו, עופר

בהמש אותו לכם לספר אאלץ ואני סוף,
כים.

 יולי :הפעם לזרום. ממשיכים הדיווחים
 ממנו הצעירה רונית, את עזב לא עופר
 צעירה אחת, לטובת טובות, שנים בכמה

 אחרת לא לטובת אותה עזב הוא יותר. עוד
 שהיא לחזכיץ/ יזנה אשת־החברה אלא

 סבתא, כבר שהיא יונה, גילו. בת כמעט
 לי ומספרים יפהפיה, אשה עדיין היא

 בין כמו וזורחת פורחת ביניהם שהאהבה
ויוליה. רומיאו
 הבשר לאיש בעבר נשואה היתה יונה

 אחר- בן. ילדה גם שלו לחווביץ׳, נחמיה
 איש־ עם רומן רבות שנים במשך ניהלה כך

 אז התגוררה היא פנוי. ולא ידוע עסקים
 עם הרומן כשהסתיים פיתוח. בהרצליה

 שלה הווילה את השכירה איש־העסקים,
 אכסקלוסיבי בביודדירות להתגורר ועברה

 חזרה ארצה לוס־אנג׳לס. בבוורלי־הילם,
 נכדה, בלידת נוכחת להיות כדי מזמן לא

קופידון הקטן המלאך הצית פיתאום, ואז,

 תשאלו ז טולים זה מי יודעים אינכם
 כמו אותו מכירים הם שלכם, הילדים את

פי, את הכרו שאנחנו א  שובי מלאסי ל
 מפורסם הכי הכלב הוא טוליפ הביתה.

 לא אותו פירסם הישראלית. בטלוויזיה
 דליק השחקן שלו, הבעלים אלא אחר

 הילדים, של התורן האליל — וולוניץ
 תוב־ את שלו הזאב כלב עם ביחד המגיש

באוויר. שמיניות נית־הילדים
 כך וכל איומות. בצרות עכשיו טוליפ
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הסבותא
הזוהרת

 אבל שלכם. מהדור לא שהיא יודעת אני
 ואולי אותה, הכירו שלכם אמא או אבא

 כן־ מיקי קטנים. כשהייתם אתם, אפילו
 דוזנכלום פנינה כמו משהו היתד, קיקי

 אינו שליחה זוהר, נערת מעין היום. של
 הבוהמה, מלכת המסיבות, מלכת :לעולם נס

חיי־הלילה. מלכת

וולוניץ דליק
לגן־חיות הכלב את לקחת

 להתגרש עומד פיילר, יעל הפמיניסטית
השנייה. בפעם

לסטו נשוי היה הוא הראשונה בפעם
 נישואין רונית. בשם לקולנוע, דנטית

 להנצחה זכו ואף קיצרי-ימים, היו אלה
ה הפרוייקט קבוצת של ההצגות באחת

 למען אותם שיחזר דליק כאשר חיפאי,
 יותר, מאוחר פגש הוא ביעל האמנות.

 באושר חיו והשניים לאשת אותה נשא
 חיים אינם כידוע, שחקנים, כי — ואושר

בעושר.
 מחזה כתבה כאשר שהתפרסמה יעל,

 שיחקה וגם מהאדמה ה אש בשם פמיניסטי
 שהעניקה הראיונות בכל לספר טרחה בו,

 ספונג׳ה, לעשות שונאת היא כי לעיתונות
 מבין בעלה וכי ובישולים, שטיפת־כלים

 ממש בעבודות־הבית. איתה ומתחלק אותה
בה. קינאתי

 ביחד חיים השניים את לעצמי דימיינתי
 הספונג׳ה, עם והיא הזבל עם הוא :שיגעון

 אויה, אך הכלים. עם והיא הכביסה עם הוא
החלום. אח לי והורסים מתגרשים הם

 כל-כך נורא היה לא שהמצב לי מספרים
 הכלב, את אוהבים שניהם טוליפ. לולא

 היכן יודע אינו הוא בצרות. ממש והכלב
אמא. או אבא אצל — יגור הוא

 תפקיד את לרגע לשחק לי הרשו אז
 5 גיל עד יגור טוליפ ולהציע: הרבנות

 בסופי־שבוע. אבא אצל ויבקר אמא, אצל
 ולקחת השבוע באמצע לבוא יוכל גם אבא
 בגיל להצגה־יומית. או לגן־החיות אותו

 הוא פמיניסטי, לא המאוד החוק לפי ,5
אבא. אצל להתגורר לעבור כידוע, יכול,

- בן־קיקי מיקי

בניו־יורק עליזים חיים

 נישאה מטבריה, לתל-אביב שבאה מיקי,
 שהפכה בתה, לה נולדה שממנו אגד, לנהג
זוהרת. לסבתא אותה

עופר יולי
— בלותו לעת

ורד
הזהב לב

 להפסיק לעצמי הבטחתי פעמים הרבה
 לעשות? מה אבל הזאת. האשד, על לספר
 כל-כך סיפורים עליה לי מספרים תמיד

לש חייבת, פשוט חייבת, שאני מעניינים,
בהם. אתכם תף

 ציכעון ורד כי הוא האחרון הסיפור
נמ עוד ללוס־אנג׳לם. ומשם ללונדון טסה

 ביותר נרגשת היתה הגברת כי לי, סר
 כך, כדי עד נרגשת — הטיסה כל במשך

 הצוות את הן הנוסעים, את הן ששיתפה
בחוויותיה.

 מאוד־מאוד בחורה שהיא ורד ובכן,
 לצאת כדי העסקים את נטשה עסוקה,
 קוראים לידידה בצרה. ידיד של לעזרתו

 את המחלק איש-עסקים והוא פרזל, כני
ותל-אביב. לוס־אנג׳לם בין זמנו

 מיס- של הצמוד בתור שהתפרסם בני,
 מאותם היה מדר, דינה תבל-לשעבר,

כש לאשה. אותה לשאת אדטדטו שעמדו
 הנוכחי, בעלה לטובת אותו עזבה רינה

 עסקיו בעזרת 33ה־ בן ברזל התאושש
הענפים.
 יכולות נשים רק לא כי מסתבר אולם

 בוגדני, הוא האדם לב לשיברון־לב. לגרום
בהתקף־לב לקה והבריא הצעיר וברזל

 כי בארץ, גרה אינה מזמן כבר הגברת
 כך שם, האדסון. נהר שעל בניו־יורק אם

 היפים כל לרגל אליה עולים לי, מספרים
 עצמה היא הישראלית. הקהילה של והיפות
הבינ הקהילה של המי־ומי שכל מספרת
 שמות מבאי-ביתה. הם בניו־יורק לאומית

 לחיים יבדל אלן, ודדי נ״י נון 7 נ׳ון כמו
 חופשי- בסאלון אצלה נזרקים ארוכים,
חופשי.
 הן, החדשות חדש. אין כמובן, זה, בכל

האחרו בשנים נשואה שהיתה שבן־קיקי,
 גרושה שוב היא אמריקאי, לצעיר נות

אומ כך העניין, מכל יצא הבחור עליזה.
 כל שדאגה הסבתא, אך לב. בכאב רים

 היטב־היטב, יופיה על לשמור השנים
מתמיד. מאושרת נראית

 ידידה של ובליבו בליבה אש־האהבה את
יולי. הוותיק,

 כבר אין עכשיו כי טוענים, יודעי־דבר
 שבונה האגדתית, הווילה לגורל לדאוג סיבה
 שתיב־ האדריכלית פיתוח. בהרצליה יולי
 שותפתה היא מושכיץ, נפי אותה, גנה

 תשמח בוודאי יונה נורית. של לעסקים
 המפוארים אחד שיהיה בארמון להתגורר

בארץ.

לחוכיץ׳ יונה
עדנה לו היתה —

 מיהר הוא בלום־אנג׳לם. שהותו בעת דווקא
 — לרגע אף היססה שלא לוורד, לטלפן

 ועלתה בתל־אביב העסקים את השאירה
 ידידה את לסעוד. כדי הראשון המטוס על

 את עשו המסור והטיפול הסעד בחוליו.
מהמחלה. במהירות מתאושש וברזל שלהם,

 ורד זכתה הזה, הצופי המעשה בעיקבות
 ורד בתל-אביב: ידידיה בפי חדש בכינוי

לב־זהב.

וידיד ציכעון ורד
ללוס־אנג׳לס הדרך כל


