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ורמוס דגי
אצבעות ללקק

 מבינה לא שאני למרות מפני, להתחמק
 אסור דתית מיפלגה לחבר יש, מה מדוע.

להתגרש? כבר
 מאחרי עומד לברר, שהצלחתי ממה

 מישהו מאוד. פיקאנטי סיפור הגירושין
 שהעסקן לי גילה ורמוס של ממקורביו
 עם אשתו את תפס הבכיר המיפלגתי

 חמתו את שהעלה מה וזה אחר, מישהו
 כמה עד הגורלית. להחלטה אותו והביא

 היום ועד מזעם, רתח ממש הוא שהבנתי,
הזה. המרעיש מהגילוי להירגע לו קשה

 היא לחלוטין. שונה גירסה יש לנעמי
 זמן הרבה די כבר לד, שיש לי סיפרה
 לדבריה לגירושין. בקשר בעלה עם שיחות

של עד לפעם, מפעם העניין את דחו הם
הח ריב, כל וללא שקול באופן אחרונה,

 התיק אם ומה להתגרש. סופית ליטו
כל דני של כביכול וההאשמות ברבנות

 דבר,״ שום זה על יודעת לא ״אני פיך?
 להתגרש רוצים שאנחנו ״החלטנו השיבה,

שלישי.״ למישהו קשר כל ללא
 בדבר — משולש לא או משולש כן
 ורמוס של יריביו משוכנעת: אני אחד

 האצבעות את מלקקים כבר מהמפד״ל
הזה. הסיפור למשמע

זהכי לאה
יותר תשושה

רומן?• לא
 השחקנים בין חשאי רומן על מידע אלי זורם עבר מכל
 מוכנים היו שלי המקורות קצור. ויפתח שימקו דליה

 ופיצעי שבע־עשרה בת נועה כוכבת בין אהבה שיש להישבע
נעים. ושיפשוף קבוע יוצאים כוכב ובין בגרות,
 ליפתח, טילפנתי בשק. חתול קונה לא כמובן, אני, אבל
 עליו, הקשיתי זאת, בכל וכל. מכל הסיפור את הכחיש והבחור

 גימגם ״אה,״ ביחד? אירועים מיני בכל אתכם רואים הרי
 בגלל ״זה מיכאלי, איכון השחקנית של לשעבר חברה קצת

 תגידו אז השני.״ ליד האחד לעמוד מאיתנו ביקשו שהצלמים
לא? או לו להאמין אתם:

 כיום נחשבים ביחד, הופיעו לא עדיין שאגב וקצור, שימקו
 לזה, זו מתאימים כל־כך השניים הישראלי. הקולנוע לעתיד

 ואני — רציני משהו ביניהם אין עדיין אם שגם לי שנראה עד
 הגבוהות הציפיות בעיקבות אז — שאין בטוחה כך כל לא
 על בקרוב תתבשרו אם אופן, בכל לקרות. עשוי עוד זה

כך. על שדיווחתי הראשונה הייתי שאני זיכרו כאלה, התפתחויות
ל,צוד ויפתח שימקו דליה

גבוהות ציפיות

והמתחילות מוקד
 בכיר מרצה מוקד, גבריאל ד״ר

 ועורך בן־גוריון באוניברסיטת לפילוסופיה
להת מרבה עכשיו, הסיפרותי כתב־העת

 על שמקובל כמי לו, שיצאו למוניטין כחש
 לעשות, מה אבל מתחילות^ משוררות

 למרות שלו, הנוכחית לאהבה גם עובדה,
 לעולם קשר יש חרוזים, חורזת שאינה

 שלה והקשר זוהר, לה קוראים הסיפרות.
 הוא שלה, החבר של התמחותו לתחום

מאוד. אישית ואפילו אישית, התעניינות

 יש לה שגם המתעניינת, גילתה לפתע
 התעניינותה. נושא שמאחורי באיש עניין
ביחד. הם מאז

 שבוע־הספר דוכני בין הכירו השניים
 והתעניינה למוקד, ניגשה זוהר האחרון.

הפי אבל כותב. שהוא דברים מיני בכל
בה. דווקא התעניין זאת, לעומת לוסוף,

 הסופרים מקרב רבים חברים למוקד
 האקדמי, האולימפוס בארץ. והמשוררים

 אורח־ לנהל לו מפריע אינו טיפס, שאליו
ב לבלות מרבה הוא למדי. בוהמי חיים
 בתל־אביב. דיזנגוף ברחוב שטרן, קפה
 פעם בכל להפתיע נוהג הוא חבריו את

 חתיכה בלווית מופיע כשהוא מחדש,
חדשה.
 מוקד הסתובב זוהר, את שהכיר לפני

א• המתחילה והמספרת המשוררת עם
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 של הזוהרת מזכירתו פרגקו, לשרה

 עם סיפור יש רייסר, מיכה חבר־הכנםת
 מאוד יהלומן של בן שהוא צעיר, יהלומן

 ממש הוא הזה הסיפור עשיר. ומאוד ידוע
 באחד שבועיים, לפני רק הכירו הם טרי.

 בעיר. אכסלוסיביים היותר מהמועדונים
אי־ עדיין הזה היהלומן של שמו את

 לבלות אותה והזמין פאר. מני של טובה
 לבקש צריך היה לא הוא באירופה. חופשה

התוכ על לעבוד כשסיימה מייד פעמיים.
 וקפצה המיזוודות את ארזה האחרונה, נית

בלונדון. עתה המתגורר לאלכס, לשבועיים
 את שעזב שלפני שאלכס, לי מספרים

 שבוע, כל כימעט במדור אצלי כיכב הארץ
 לאה, אמיתי. גוד־טיים שלו לאורחת נותן

 הקדם- תחרות בהפקת לעזור גם שגוייסה
 מנוחה. למעט נזקקה בארץ, אירוויזיון

 מכתיב שאלכס האירועים קצב על־פי אבל
תשו לארץ תחזור שהיא לי נראה שם, לה
יותר. עוד שה

פרנקו שרה
ליהנות יודעת

מוקד גבריאל
לנזשוררות משיכה

מת מיני כל עוד לו היו ולפניה דורית,
 הם האלה הקלילים הרומנים כאלה. חילות

 כתב־העת שלעורך הרינונים, את שעוררו
צעירות. למשוררות מיוחדת משיכה יש

 לי ״היו משלו. הסבר לכך יש למוקד
 ״שאחדות סיפר, חברות,״ עשרות בחיי
 חלק בהחלט הן אבל בעכשיו. כתבו מהן
 החברה גם שהכרתי. הבחורות בכל קטן

 סגולות לה יש שאמנם שלי, הנוכחית
 עוסקת אינה נעלות, ורוחניות גופניות

פסיכולוגית.״ היא בכתיבה.

 אחרות התחייבויות בשל לפרסם, אפשר
סופית. השתחרר לא שמהן

 עם וחצי שנתיים כבר העובדת לפרנקו,
 עם מאוד תקינים יחסים יש הצעיר, הח״כ
באי ביחד נראים גם השניים שלה. הבום

 עם זאת, לעומת שונים. מיפלגתיים רועים
אהבה. של עניין זה היהלומן

 יש חרות, חברת שהיא הזאת, לגברת
 מן קצת התעייפה היא מזמן לא סגנון. גם

 הרימה רייסר, עליה שמעמים העבודה
כש למונקו. טיסה כרטיס והזמינה טלפון
 הפתיחה למסיבת הישר נחתה ארצה חזרה

 עברה משם בתל־אביב. חדש דיסקוטק של
 אהבה. תפסה — והופ אכסלוסיבי, למועדון

 יודעת שהיא עליה אומרים בחינם לא
החיים. מן ליהנות
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ורומן א

מתגרש וומוס
 חמם חבר־הכנסת אם ברור לא עדיין ן
אבל לא, או מהמפד״ל מתגרש דרוקמן ן
ורמוס, דני בטוח: כבר אחד דבר #
מה ולא מתגרש. כן המפד״ל, מזכ״ל ן
 מאיפה בדוק. זה מאשתו. אלא מפד״ל, ן
נעמי, אשתו, בטוחה? כך כל אני ן
מאוזני. הדבר את אישרה #
הצ לא פשוט המזכ״ל של תגובתו את ן
קצת ניסה שהוא לי נראה להשיג. לחתי ן


