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רווח
 הזרקורים מן הרחק מרבית, בחשאיות
כ השחקן־בימאי לו התחתן והפירסומת, א  ז

 מבלי חודשיים, לפני רווח, (״זאביק״)
 בטוחה אני כך. על ידע איש שכמעט
 אותו המכירים מהאנשים כמה שאפילו
לו מקרוב,  עכשיו, רק הזה הסוד את גי

אלה. שורות קריאת כדי תוך
 אחרי בלבד חודש התקיימה החתונה

שחקנית מאשתו, התגרש שרווח  שולה ה
 הוא ביד, הגט את שקיבל ברגע רווח.

 צעירה אנג׳לו, מלי עם יחד לחופה רץ
וכמה. 20 בת

בד ,41דד בן רווח,  בתיאטרון כיום העו
 את שביים בעת כלתו את הכיר. חיפח,
ת פצעי הסרט  כפי עוסק, הסרט .80 בגרו

ת שמו, עליו שמעיד  מסויים. בגיל בחתיכו
 צעירות, עשרות לבחון צריך היה זאביק

 את למצוא כדי ובלעדיהם, בגדים עם
לסרט. המתאימות

הב הוא החתיכות, את לבדוק כשגמר
 היתד, שלא במזכירת־ההפקה, פתאום חין

לו. מלי אותה אלא  היתד, היא לדעתו אנג׳
ת. מכל חתיכה יותר  שנוצר הקליק הנבחנו

סיפר שרווח עד חזק, כל־כך היה ביניהם

1ה׳החמן

 חדש, אכסכלוסיבי מועדון בחיפה יש
 לרגל עליה למוקד קצר זמן תוך שהפר

 להם שיש והתל־אביביות, התל-אביבים לכל
 כידוע שהיא הכרמל, עיר להסתיר, מה

 את להם מעניקה לגמרי, אחר עולם
ת, מיו  לצורך להם נחוצה שכה האנוני

שלהם. מאוד והסודיות הקטנות האהבות
 כאשר קורה מה אבל ויפה. טוב זה כל

ת אהבה יש לאשה וגם לבעל גם  צדדי
 מיקרי באופן מגיעים, ושניהם פרטית,

 עם יחד ערב, באותו דווקא לחלוטין,
? מועדון לאותו זוגם, בני  אכסכלוסיבי

 לגרום יכולה עלינו, לא כזאת, מיקריות
שא קטן. לא לפיצוץ  בשבילכם לי יש זה בנו
טרי: שהוא מפוצץ, סיפור טרי־

ע אחד ערב ד ידוע יהלומן הגי  מאו
ת פלוס, 40 בן ומצליח,  חתיכה בלוויי
 מועדון לאותו שנה, 20בכ־ ממנו הצעירה

צמו מאוד שנראו השניים, עסקינן. שבו
 ואחר־ קצת, והשתוללו רקדו וחמים, דים
שבו כך  ידיים אוחזים כשהם לסעוד, י

ם ת האווירה מן ונהני המקום. של הרומנטי

 מועדון לאותו הגיעה קלה שעה כעבור
 יהלומן, אותו של אשתו לא אם מי

מן שלה, השלושים שנות באמצע שהיא

ר ב  מסיים חטיבת דו
 בגלל מתחתן בכנסת

משכנתה

רווח זאב
שה אשה חד

 חייו. אהבת את מצא שהפעם לחבריו,
 לעזוב אפילו מוכן היד, הוא מלי למען

 במשך נשוי היה שלה היפהפיה, שולה את
 הירשה שלעצמו למרות רב, בלהט שנה 16

שחקניות צעירות מיני כל עם להתהולל  ו
מתחילות.

ע אחד, בוקר כך,  לאשתו רווח הודי
 להתגורר ועבר הבית, את עוזב שהוא
 היתד, הפעם החדשה. אהובתו עם ביחד
 היא לוותר. שלא בדעתה נחושה שולה

שין גם ממנו. להתגרש החליטה  כשהגירו
 שחשבו כאלה היו הפועל, אל כבר יצאו

 יקיש מלי, עם ההרפתקה תיגמר שכאשר
 רבים שלו. האקס דלת על שוב רווח

 הדלת את אז ימצא שהוא כך על הימרו
נעולה.

 כולם. את הפתיע שזאביק נראה אך
א והת לחלוטין צפוי בלתי צעד עשה הו
 כל ללא הבזק, במהירות מלי עם חתן

 שולה, שאפילו שמעתי וצילצולים. רעש
 אבל נדהמה. מידידים, כך על ששמעה

 כמו יופי עם מודאגת. אינה בוודאי היא
 מה רב. זמן לבד תישאר לא היא שלה

 הצליחה איך זה לי ברור לא שעדיין
 הזאב של ראשו את לסובב הצעירה מלי

 צל״ש לה מגיע לדעתי ורב־הניסיון. הוותיק
כך. על

 הנוצץ בחוג והבולטות הזוהרות הנשים
 זוג כן בלוויית היא גם תל-אביב, של

 שלו. העשרים שנות בסוף שהוא חתיד,
 (״מוישל׳ה״) משח המועדון, מנהל

 האורחת. למראה התעלף כמעט שגיב,
עדי מצבים למוד כמוהו, בחור לא אבל
תיו. את יאבד שכאלה, נים שתונו  הוא ע

 את וקידם ריאותיו, מלוא אוויר שאף
 מעניק שהוא תוך בברכה. האורחת פני
 סיפר מאוד, חשובים אנשים של טיפול לה
 להמתין ממנה וביקש מלא, שהמועדון לה

 עבורה. מיוחד מקום שיפנה עד דקות, כמה
 ברצון נאותה בכלום, חשדה שלא הגברת,

להמתין.
 לעבר טס פנימה, הבחור מיהר אז או

מן של שולחנו  :לאוזנו ולחש היהלו
א מכך יותר בפתח!״ ״אשתך  היה לא הו

 האדים שהגבר לי מספרים לומר. צריך
 גילה שהוא ייאמר לזכותו אבל כסלק,
ת תוך מעולה. התחמקות כושר  הוא שניו
 היפהפיה עם יחד היה, כלא נעלם פשוט
 השולחן על מיותמת נשארה הארוחה שלו.

 תוך שילם. לא הוא החשבון את ואפילו
ת ב שניו  לדלת מבעד מוישלה אותם הגני

בשלום. מקומו על חזר והכל האחורית
 אשת הוכנסו התפנה, שהשטח אחרי

 שקועים כה היו הם לווייתה. ובן היהלומן
 רבי במבטים חשו שלא עד בזה, זה

ה האורחים ביניהם שהחליפו המשמעות
שניים במועדון. אחרים  זמנם את בילו ה

ת עד בנעימים שעו ת ה  הלילה, של הקטנו
שג של צל להם שהיה מבלי  הפיצוץ על מו

 אשת למעשה, האחרון. ברגע ממש שנמנע
היום. עד כך על יודעת לא היהלומן

שכל: גם הזה לסיפור ויש  אם מוסר־ה
 זה אין בכניסה, להמתין מכם יבקשו
מקום. חוסר מפאת בהכרח

 לוי, אמנון בכנסת, מפ״ם חטיבת דובר
 מכירה שאני ההגונים האנשים אחד שהוא

 את מתחתן. הישראלי, הפרלמנט בבניין
 חמש מזה כבר מכיר הוא אראלה, כלתו,
 רב, זמן במשך יחד שחיו למרות שנים.

 גם האמת, למען להתחתן. להם בער לא
 שרצו משום רק הגיעו הם הזאת להחלטה

צעי לזוגות המוענקת המשכנתה את לקבל
 היו לא שהם הרישמי, הטקס ללא רים.

שבי ליחסים תוקף לתת כדי לו זקוקים
המשכנתה. את מקבלים היו לא הם ניהם,

שו השניים ת. באוניברסיטה נפג  העברי
מנו את מחלק ,27ה־ בן אמנון, מודי בין ז  לי
ת ובין בהיסטוריה, שני תואר ב הדוברו

א ,26ה־ בת אראלה, כנסת.  מזכירת הי
 גם פעם ומדי הילד שלום למען האירגון
מאנגלית. ספרים מתרגמת

שבו זה, בחודש 14ל- נקבעה חתונתם
 שלקראתה מפ״ם, ועידת לפני בלבד עיים
 הזה העניין עבודתו. בשיא החתן מצוי
 יוכל שלא שלהם, בירח־הדבש קצת פוגע

 למעשה שתיכננו. כפי בדיוק להתקיים
 אולם כן, לפני להתקיים חתונתם עמדה

נדחתה. היא העומר ספירת בשל

אפיסת
כוחות

 צבעון, ורד על סיפור לי יש שוב
 הפעם למחול. מהמכון הרקדנית־מדריכה

פרידה. זאת
 הם ברזל ויעקב שהיא יודעים כולם
מן טובים. חברים  כבר נמשך ביניהם הרו
 ללוכד הגבר נסע חודשים כמה לפני שנים.

 שזה חשבו תחילה חלה. הוא ושם אנג׳לס,
 משהו היה זה לטענתו אבל התקף־לב, היה

 לצידו והיתה אחריו נסעה ורד לגמרי. אחר
חד נשארו ארצה כשחזרו בבית־החולים.  בי

יונים. כזוג
 לפתע אותם רואה אני האחרון בזמן

לתקו נפרדו שהם מסתבר לחוד. אחד כל
 להם היו כבר בעבר אמנם צינון. פת

 אוו־ שמכונה מה כאלה, וחזרות פרידות
 מישנה לדברים יש הפעם אבל אנד־אוף,

פשוט שלוורד הוא שהבנתי מה תוקף.

אין רשומים כשהם עתה, שו  וזכאים לני
 מרא־ שמוצאו אמנון, יכולים למשכנתה,
במו חיפאית שהיא ואראלה, שון־לציון,

 בדירה והנחלה המנוחה אל להגיע צאה,
הבירה. בירושלים משלהם

צעירים גברים
שחקנית  היא עדן חנה הוותיקה ה

 היא אמנם, בסרטים, קטנה. לא שובבה
ממשי היא לאהוב אבל מזמן, משחקת לא
ם הקצב. ובאותו כה שני  כלל החולפות ה

ת אינן שפיעו  עם יוצאת עדיין היא עליה, מ
והטובים. הישנים בימים כמו גברים

 פייר האופנאי עם רומן לה יש עכשיו
 ממנה הצעיר דה־מרדיקס, <״איב״)

צעי גברים המעדיפה עדן, שנים. בהרבה
 תל־אביבי. בדיסקוטק באהובה פגשה רים,

המבו בנשים בוחל אינו שכלל מרדיקס,
 בחברתה מאוד מאושר נראה ממנו, גרות
ואירועים. מסיבות מיני בכל

שחקנית ה הצייר של בתו לשעבר, ה
להס כיום מרבה מסינגר, מנחם נאיבי
שהיא פעם בכל העולם. ברחבי תובב

צבעון ורד
שכזה נימוק

 יותר לה שאין לו אמרה היא נמאס.
א כי כוח,  מירצה כל את מוציאה הי

 נשאר לא איתו לסיפור במכון. בעבודתה
ק זהו אם אז דבר. שום לה מו  שלה, הני
שני. אומר כבר זה  דר

גרים ביחד, בעבר שהתגוררו השניים,

מרדיכם ופייר עדן חנה
גיל הבדל

 נחמד צעיר לה תופסת היא ארצה, שבה
ת עצמה היא ויפה.  בארץ לפתוח מתכננ

ף לבריאות מירפאה  נראה לי והנפש. הגו
 ולהיראות בריאה להישאר שרוצה שמי
שחקנית כמו  פשוט צריכה החיים, מלאת ה

 !צעירים גבירותי, צעירים, :בדרכיה ללכת
ד! זה הסו

ת כעת  שמעתי לא עדיין נפרדות. בדירו
 לפחות אבל אחרים, עם יוצאים שהם
אגת. לא אני ורד לגבי  שאני איך דו

 תאזור היא הזאת, הבחורה את מכירה
ת מאוד מהר חו  היא ואם מחודשים. כו

 תהיו אז ברזל, על אותם תוציא לא
מי. על כבר תמצא שהיא בטוחים


