
אהבה
סודית

 מאוד. סודית אהבד. חודשים כמה מזה יש גוי צחי לשחקן
 אותה מסתיר צחי בחיל־האוויר. קצינה והיא ■מירי לד, קוראים

 הסרט של ההסרטה סיום למסיבת ואפילו הזרקורים, מן היטב
 שלי האהבות את ״אני אותה. הביא לא מככב, הוא שבו ספיחס,

לי. אמר בבית,״ שומר
 בעל- חברה של שנותיו כמיספר בדיוק ,29 בת היא מירי

 השניים שעבר. החמישי ביום הולדתו יום את שחגג המימדים,
 שלה הטלפון מיספר את קיבל צחי הטלפון. באמצעות הכירו

ביחד. הם ומאז פגישה קבעו הם צילצול. לה והרים ממישהו,
 גרמנית, בקומדיה ראשי בתפקיד בקרוב להופיע העומד לשחקן,

אמרי חברה לו היתר, לכן קודם גרמנית. חברה שנה לפני היתד,
 של בסופו אך בפיליפינים. הסרטה בעת הכיר שאותה קאית,

 מן התאכזב הוא לדבריו בית. מתוצרת אשד, העדיף הוא דבר
הגויים. בנות של המנטליות
 ביותר. רציני ממנו, שהבנתי כמה עד הוא, שלו הנוכחי הרומן

 עיניים. בשבע חברתו על שומר שהוא לכך הסיבה גם היא וזאת
 שלה הטלפון מיספר שאת אחת, בדירה ביחד מתגוררים השניים

 יפתח השחקן לסרטים, חברו אפילו להשיג. אי־אפשר פשוט
 את שיטרידו רוצה לא ״אני המיספר. לו שאין לי אמר קציר,
 יש הזוהר. כל את אוהבת לא גם ״היא צחי, לי אמר מירי,״
 עדיין לי. עלאכיפק ממש מאושר. מאוד ואני גדולה אהבה בינינו

זה.״ לקראת מתקדם זה אבל לחתונה, תאריך לנו אין

ה ערוו־י ש

שפחת במי
היהלומן

 של ביותר הבעייתיות החתונות אחת
 בבניין שבועיים לפני התקיימה השנה

 בתל־אביב. המלך דויד בשדרות הרבנות
 אחד של בנם גולדמן, איתן היה החתן

 יחזקאל בארץ, הגדולים היהלומנים
 החברה אשת רעייתו, ושל גולדמן,
 היתר, הכלה גדלדמן. (״טוצי״) כדוריה
 איש־ד,עסקים של בתם מעה, אליגור

 אף אשת־חברה גרושתו, ושל !מעוז, דגי
מעוז. גיצה היא,

 להיות יכולה החתונה היתד, לכאורה
מפואר במקום נחגג שהיה רב־רושם, אירוע

לני נמרצת התנגדות גילו החתן הורי
 בכל בנם את לשכנע ניסו הם אלה. שואין

הדב לשווא. אך מהחלטתו, בו לחזור דרך
 שעבד ,24ה־ בן שאיתן כך לידי הגיעו רים

 סולק בניו־יורק, אביו של במישרדו בעבר
 והשתבשו, הלכו במישפחד, היחסים מהעסק.

 ההורים אנפין. בזעיר לשערוריה והפכו
 יעמוד שאם חד־משמעית, לבנם הודיעו

 את וימשכו החתונה את יחרימו בסירובו,
היה. כך ואכן סופית. ממנו ידם

כפו- היא הגולדמנים להתנגדות הסיבה

דילוגים
 לא שהתגרשה כפיר, יפה הדוגמנית

 מס, אמגון האופנה יצרן מבעלה, מזמן
 תינשא שבקרוב חודש לפני לי הבטיחה

 מראה ובעל גבה־קומה לחתיך ■הפעם שנית,
 אולם חדר. אריק לשם העונה מרשים,

סותרות. ידיעות אלי הגיעו לפתע
 שהדוגמנית לי דיווחו ממקורותי כמה

 בשבועיים נראתה ,31ה־ בת היפהפיה,
 על שלה. ד,לשעבר עם ביחד האחרונים

 הרמתי היום. לסדר לעבור יכולתי לא כך
 לי: אמרה שהיא מה והנה טלפון, אליה

לתקופה ונפרדנו קטן ריב היה ולי ״לאריק

סוף
סוף

מישהי

מעוז ניצה
הוזמנה לא

 וזוהרים. מפורסמים מוזמנים מאות בנוכחות
 הקצר לטקס שונה. היה הכל בפועל אך

 ולא החתן של הוריו הגיעו לא ברבנות
 הכלה, אבי רק שם היו הכלה. של אמה

 חברים זוגות חמישה ועוד הצעירה אחותה
:ושימעו הסכיתו י מדוע זאת וכל קרובים.

■מעוז דני
כבד״ ״טונש

 מוצא- אינו הכלה של ייחוסה ראשית, :לה
 כמה לפני התפרסמו הוריה בעיניהם. חן

 שגולת פרשת־גירושיהם, בעיקבות שנים
 מעוז, דני של מעצרו היתד, שלה הכותרת

 שהפשיט באשמה מחבריו, ארבעה עם ביחד
 הוא עירומה. אותה וצילם אשתו את בכוח

 תורכי תייר עם בו בוגדת שניצה טען
 נשארה לא עצמה היא תותח. ז׳אק בשם

 עם בבגידה בעלה את והאשימה חייבת
אלי. שרה הדוגמנית

 שנה, חצי לפני לעשות הגדיל מעוז דני
 בלבד אחת שעה של היכרות אחרי כשנשא

 והתגרש שומרת, זיווה אשת-הזוהד את
 כל־כך לא זה כל וחצי. חודש כעבור ממנה

 את שמצאו היהלומנים, למישפחת נעם
 נוסף •המעוזים. עם מחותנים לפתע עצמם

 עצמה, הכלה כלפי טענות להם היו גם לכך
 אורח שניהלה כך על בלבד, 18 בת שהיא
לים. מעבר סוער חיים

 לפני לראשונה הכירו הצעירים הזוג בני
 לפני שוב נפגשו הם וחצי. שנים שלוש

 הבלונדית, החתיכה בניו־יורק. שנה חצי
 לפני ארצה חזרה השופע, החזה בעלת

 בעיקבות לצבא. מייד וגוייסה חודשיים
מהשירות. עתה שוחררה היא נישואיה

 עם יחסיה כל את מזמן ניתקה אלינור
מעוז ניצה הופיעה לא זו מסיבה אמה.

 יש כדומנפלד סימונה לדוגמנית
 השותפים אחד עם סיפור שבוע כבר

 (״אה־ אחרון בתל-אביב, קיסר במועדון
■גן־אהרץ. רל׳ה״)

 רב זמן במשך היתד, 23ה־ בת סימונה
 של אחיה זייסכרג, קי׳ג של חברתו

 בו אהרל׳ה וייסכרג. מירי הדוגמנית
 עם לאחרונה נראה זאת, לעומת ,26ה־
למועדונו. המזדמנות צעירות מיני כל

 רק אך רב, זמן מזה מכירים השניים
 מוכרחה אני הקליק. ביניהם נוצר עתה
 מכל ביותר היפה היא שהדוגמנית לציין

 הזה החתיך את ראיתי שעימן הנשים
 ראויה מישהי לו יש סוף־סוף לאחרונה.

 מלחשים עליה. לכתוב גם שאפשר לשמה,
 מעמד. זמן יותר אולי יחזיק הוא שאיתה לי

 לעדכן אשמח שינויים, יהיו אם אופן, בכל
אותכם.

 בדבר. יד יש לשעבר לבעלה גם לחתונה.
האשמו בשל תוזמן, שלא כך על עמד הוא
 עונש ״זה לילדיהם. יחסה על כלפיה תיו

 צריכה היא ״אבל מעוז, דני לי אמר כבד,״
אותו.״ לשלם

מאו מובטלים עתה הם ואיתן אלינור
 אך פרנסה, מקורות חסרי שניהם שרים.

 שהעמידו הקשיים כל חרף ביחד, להם טוב
לא? העיקר, וזה בדרכם.

הטנגו
האחרון

 אכידן דויד המשורר בין סיפור-האהבה
לי, היפהפיה, הבלונדית וחברתו הס ני

 משנה, למעלה במשך שיצאו השניים, תיים.
 עד ביחד, ופחות פחות לאחרונה נראו

 שלהם האחרון הטנגו את לגמרי. שנפרדו
 מרבית כאשר המילחמה, במהלך רקדו הם

 אותם ראו ריקים. דווקא היו הדיסקוטקים
תל־אביבי. במועדון מבלים אז

 את הכיר קולנוען, גם שהוא המשורר,
 מן שדר סירטו את שליהק בעת הצעירה
 קטן בתפקיד בסרט ששיחקה נילי, העתיד.
 בחיי מרכזי תפקיד אחרי-כן גילמה יחסית,

הבימאי.
 אך לי, ברורה כל־כך לא הפרידה סיבת

 הזדמנות בעתיד תהיה שלשניים נראה
 בהם לעורר שעשוי מה הרבה, די להיפגש

 תתחיל נילי לזו. זה התיאבון את שוב
באו ופסיכולוגיה פילוסופיה ללמוד השנה

 אבידן משמש שם תל־אביב, ניברסיטת
 יצירתית. וכתיבה לתסריטאות בכיר מורה

 מחדש תפריח הקמפוס שאווירת יתכן אז
אהבתם. את

 נשוי שהיה המשורר, לי אמר בינתיים
 אבידךבריר ברוריה לעיתונאית בעבר

 ״זהו אבידן־פטר: לילי ולדוגמנית־העירום
 ביותר והמרתק האינטנסיבי סיפור־האהבד,

נשואי.״ כל כולל היום, עד לי שהיה

 לחזור ואני, אמנון ניסינו, בינתיים קצרה.
 זה אבל ילך. זה שאולי חשבנו זאת. בכל
הכל. וזה טובים ידידים נשארנו הלך. לא

 אני סופי. וזה לאריק חזרתי ״עכשיו
 זה. את מבין ואמנון אותו, אוהבת מאוד

 — החתונה לגבי מאושרים. מאוד אנחנו
 לנו.״ אין עדיין תאריך יבוא. זה

 עצמי. את לתקן רוצה אני זאת בהזדמנות
 פרטי, בלש אינו 33ה־ בן שאריק מסתבר

 אלא שעברה, בפעם לכם שסיפרתי כפי
 לכך נוסף כלשהו. ביטחוני תפקיד בעל
ה הפרט את אבל לכלכלה. סטודנט הוא

 סיפרתי לא עדיין אליו בקשר ביותר חשוב
 ממש. של מיליונר הוא הזה הגבר לכם:

בקר חוות נמצאות מישפחתו בבעלות

לסי מתגוררים הוריו בארגנטינה. ענקיות
 להם ויש ובשווייץ, במונטה־קרלו רוגין

בארץ. פנטהאוז גם
 כל-כך לא ואמנון שאריק לי, התגלה עוד

 זה מקנאים די הם זה. עם זה מסתדרים
 ואילו בהחלט, טיבעי שהוא דבר בזה,
 מחמיא, די אמנם זה באמצע. נמצאת -פה
 כתוצאה להתעורר יכולות לפעמים אבל
 לי נראה אופן, בכל בעיות. קצת מכך

שני עם טוב די מסתדרת הזאת שהחתיכה
 עוברת כשהיא הדילוגים, בשיטת הם,

 לקפח מבלי חלילה, וחוזר לשני מהאחד
אחד. אף
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