
 על האמת
חמה

אלנושס״ן
 אני בכך לאור. לבסוף יוצאת האמת
 מוצקה הונחה גם לי יש הפעם מאמינה.

 של הפרידה סיפור את זוכרים לכך.
 מבעלה אדכרשטיין חווה הזמרת

 לפני התפוצץ הוא טננבוים? עמירס
הת וכולם אדיר, רעש בקול שנה כחצי

לוויתן נדב
לבבות שובר

 הבין לא איש להם. קרה זה איו פלאו
 הזוגות כאחד שנודעו לשניים, גרם מה

 הישראלי, עולם־הבידור של היציבים
שלהם. בחיי־הנישואין למשבר להגיע

 הזה, בהעולם אז שפורסמה בכתפודשער
 מאחרי שעומד מה לגבי השערה הועלתה
 שנפוצו שמועות על סופר בכתבה הפרידה.

 נדב וביו האמנית בין היחסים כאילו
 אינטימי, סיפור הסרט בימאי לוויתן,

 יחסים מסתם יותר הם חווה, כיכבה שבו
 שיתמוך מה היה לא אך מיקצועיים.

דבר, 'לומר סירבה חווה אלה. בשמועות

אלברשטיין חווה
מהנשואין עייפות

ו אמרגניתה עציוני, מרים ואילו
 בתוקף. אותו הכחישה הטובה, חברתה
 לא בכלל וזה שנה, לפני היה ״הסרט

 ״הם האמרגנית. אז הצהירה רלוונטי,״
 רק הם בלבד. ניסיון לתקופת נפרדים

ביניהם.״ היחסים את לבחון רוצים
 מן המרצע יצא עכשיו אז. היה זה

 יער, ולא דובים שלא מסתבר השק.
 יחסים, בחינת ולא ניסיון תקופת לא

 סיימו הזוג בני ממש. של גירושין אלא
ביניהם. הגירושין הליכי את כבר

 גם מתברר הכל. לא עוד זה אבל
 בסיס. היה כן דווקא שמועות שלאותן

 יחסים התפתחו אכן לבימאי הזמרת בין
 עד שנשמרים .והדוקים, מיוחדים מאוד
 מה הוא ביניהם ׳שקרה מה הזה. היום

ו שחקן בין קרובות לעיתים שקורה
 שנמשך עמוק, ריגשי קשר גוצר בימאי.

הצילומים. סיום אחרי גם
 השלכות הסרט לעלילת יש זה במיקרה
 הקלעים. שמאחרי הסיפור על מעניינות

 הרבה שחי נשוי, זוג על מספר הסרט
 וזה הנישואין. מחיי ומתעייף ביחד זמן

 נדב, לעמירם. חווה בין שקרה מה בדיוק
 הידוע ויפה־תואר, רגיש בחור שהוא

 הכוכבת את גאל מיקצועי, כשובר־לבבות
הנישו בחיי נקלעה שאליו השיעמום מן

אין.
 של בעיצומו חווה נמצאת אלה בימים

ש אמריקה, יבשת ברחבי הופעות מסע
חוש אתם ומי בני־בוית. על־ידי אורגן

דבו לא אם למסע אליה הצטרף בים נ

רימון של הרומן
 ושחזר בסמים, סחר על בגרמניה שהורשע בורח הגרמני, הכלא מן השתחרר מאז

פיתח בחייו, חדש פרק לפתוח כדי ארצה מפירסומת רימון (״כושי״.) שימעון
עיתונאית. עם דווקא דומן כשהבחור, התפלאתי כל-כך לכן מאש. כמו

 אותה כאשר התחיל ביניהם הסיפור
בארץ, השבועונים באחד העובדת כתבת,

 רבים מאמצים אחרי אותו. לראיין באה
 כדי תוך פגישה. עימו לקבוע הצליחה
 היה שלא אחר, לאפיק גלשו השיחה
 גילו הם מהרה עד לראיון. כל־כך קשור
 של בשיאו בזו. זה וגובר הולך עניין

ואוהבים. חבוקים עצמם את מצאו הראיון
 אבל מזה, יצאה לא בעיתון כתבה

 ביניהם הרומן יצא. גם יצא סיפור־אהבה
 הצליח ששמעתי כמה ועד חם־חם, הפך

 כמה של קינאתן את לעורר אפילו
 לא היחסים אך כושי. של ממעריצותיו

 לבאר- לו ירד הגבר זמן. לאורך נמשכו
 פונדק- שם להקים כדי שבערבה, מנוחה

 בתל- נשארה העיתונאית ואילו דרכים.
היחסים. להתקררות גרם 'והמרחק אביב,
 עדיין הסתיים לא הסיפור זאת עם יחד

 לכתבת פעם מדי מתקשר כושי לגמרי.
 אני לזו. זה מתגעגעים די והם שלו,

 באחד ׳תיקח הגברת אם אופתע לא
 ותקפוץ קצרה, חופשה הקרובים הימים
בערבה. שלה האיש את לבקר

כל
נערות
רייסר

ב בקיאותו ומידת התרבותית רמתו
 רייפר מיכה חבר־הכנסת של אמנות

 במחלוקת. השנוי נרפא הם מהליכוד
 אין בכך מבין. הוא נשים בענייני אבל

ספק.
 על לכם דיווחתי שבועיים לפני רק

 פרנקו. שרה שלו, החתיכה המזכירה
 ה־ הפרלמנטרית בעוזרתו מדובר הפעם

 — דיוק ליתר ברק. רלי יפהפיה,
עוזרתו־לשעבר.

הסיבה על רינונים מיני כל אלי הגיעו

רימון (״כושי״) שמעון
עיתונאית דווקא

רייסר מיכה ח״כ
לעוזרת מהמזכירה

 לפני שהתרחשה השניים, בין לפרידה
המיו שביחסים לי סופר וחצי. חודש
 על קרע נוצר ביניהם וההדוקים חדים
 מיהרתי ולניתוק. לריב שהביא אישי, רקע

 את לאמת כדי הצמד־חמד, אל לפנות
 שו- גירסות שתי לשמוע וזכיתי העניין,

נות.
 הליכוד, מועדון מזכירת גם שהיא רלי,
 מלון של יחסי־ציבור אשת וגם היקב,

מעס אחד בבעלות הנמצא ירושלמי, פאר
 שהפרידה לי סיפרה חרות, מרכז קני
 פוליטית. מחלוקת של רקע על היא

 נכנע שרייסר כך על כעסה היא לדבריה
ל ישהתנגדו בירושלים, הדתיים ללחצי
 לא היא בבירה. היקב של סניף פתיחת
 הדתית, הכפייה עם להשלים מוכנה היתד,
אותו. עזבה ולכן

 על איתי דיבר זאת, לעומת רייסר,
 שלו המרשימה שהעוזרת טען הוא כסף.

 ממיש- טוב יותר הרבה משתכרת פשוט
 לה להקדיש העדיפה ולכן במלון, רתה
אותו. ולעזוב זמנה מירב את

 יש מבולבלת. ממש כבר אני עכשיו
 ואני סותרות, גירסות שלוש כבר לי

 הנכונה. היא מהן איזה יודעת לא עדיין
 שמועות מיני שכל פלא אין כזה במצב

 נראה אופן, בכל כנפיים. להן עושות
 גלמוד. שיישאר אחד לא הוא שרייסר לי

 לכם לבשר אוכל שבקרוב בטוחה אני
 שתפסה יפחות, לא חתיכה עוזרת על
הקודמת. של מקומה את

 העיתונאית
 הזוגות במועדון

המתחלפים
 דומן על לכם סיפרתי שבועיים לפני

 עיתונאית בין והסתיים שהתפתח קצר
 יחד כעת המתגוררת ידועה, ישראלית

 טייס״לשעבר ובין בניו־יורק, כעלה עם
האוני באחת כעת הלומד בחיל־האוויר,

 הסיפור בסוף בארצות־הברית. ברסיטות
 להסכם הגיעו ובעלה שהעיתונאית ציינתי

 תשמעו שלא זמן ושכל נישואיהם, לשיקום
בתוקף. עדיין שההסכם תדעו עליה,

 הרבה החזיק לא הזה ההסכם ובכן,
מעמד. זמן

ה באחד הכותבת שהעיתונאית, אחרי
 התייאשה בארץ, גדולים היותר יומונים

 לאנחות, אותה שעזב שלה, הטייס מן
 בכרך נמצאת היא עוד שכל החליטה היא

 אף תחמיץ לא היא הגדול, האמריקאי
 השאירה עשתה? מה מתענוגותיו. אחד
 חברה אליה צירפה בבית, הבעל את

 למועדון- השתיים פנו ויחד אמריקאית,
 עלייה מוקד שהוא ריטריט, פלייטוס המין
 מטרתן בעיר. המבקר ישראלי לכל לרגל
 הניר הנוסח על־פי חיים, לעשות הייתה

 לכתבת נכונה הפעם שגם אלא יורקי.
מרה. אכזבה
 'בין בבגדים, תחילה הסתובבה היא
 בשלהם. עסוקים שהיו העירומים הזוגות

 במקום שהגברים לה הסתבר מהרה עד
 מיהרה על־כן מנוכחותה. כליל מתעלמים

ה בעשור כבר שהיא הז׳ודנליסטית,
 את הסירה שם למלתחה. לחייה, רביעי
 טפח שהסתירה במגבת והתעטפה בגדיה,
 לא זה שגם הסתבר אך טפחיים. וגילתה

עזר.
 והעבירה למיזנון ניגשה ברירה בלית

 בוקר 'לפנות 4ב- באכילה. זמנה את
 חברתה, עם יחד המועדון, את עזבה

לבעלה. שוב וחזרה
 הלומד הבעל, שגם מסתבר •בינתיים

ב ידו את טומן אינו אקדמי, במוסד
 בחברת פעם מדי אותו רואים צלחת.

 עדיין אשתו אך אחרת, או זו סטודנטית
 עימד, וגמור שמנוי לי נודע נואשה. לא
 הרפתקות כמה בלי ארצה לשוב לא

 נראה הסימנים כל על־פי ניו-יורקיות.
לבוא. יאחר לא הסיפור שהמשך

מנור ןי7רי
בהריון

מנור ריקי
אחד מסתנן

 באנד, איזוליר חמישיית את זוכרים
 אז ? הקדם־אירוויזיון בתחרות שהופיעה

 אינה זאת :בשבילכם חדשות לי יש
 לשיבעת לפחות שישיה, אלא חמישיה,
הקרובים. החודשים




