
 בן־אמוץ דן הדביקו רבות שנים לפני
 הכינוי את ,ופרמול לדוד קינן ועמוס
 שהוא בטענה ראש־העיר,״ ״דודו היומרני

ב חיי־הלילה מפתח את המחזיק האיש
 ומספרים מתלוצצים אף בני־עירו ירושלים.

בעיר. אחרון החשמל את מכבה הוא כי
 בירד האחרונה בעת שנערכה המסיבה

 דודו, של יום־הולדתו מסיבת היתד. שלים
 כסף תרמו העיר חוגגי כל .40 לו שמלאו

 21ל״ המקבילים — שמפניה בקבוקי 21ד
שרה - ססחי-כבוד ש  חלמון, ויאן כ

לאירוע. המפואר ביתם את תרמו
העיתו עם דודו מסתובב שנים שלוש

 כטוב והכריז ,30 בת ארליך נעמי נאית
 נמו וזה חדש, לעידן ״נכנסתי :ביין ליבו

 יותר הרבה עם רק — מחדש להיוולד
 על חושב ולא צעיר עדיין אני שכל.

חתונה.״
ב החדשות אולפן את מנהל הוא כיום

 היתד. שלו ועבודת־הביכורים טלוויזיה,
קו באמתחתו שיש ידוע, הקדם־אירוויזיון.

 חברו על הסיפור כמו למכביר, ריוזים
 נפשו שחשקה קוץ, גדעון העיתונאי

 היתד. לא והפרוטה באנגליה דעת לקנות
 מסי- אירגן דודו ז עשו מה בכיסו. מצויה

 700כ־ הופיעו האומנים. בבית בת־חתונה
 והסד השמחה חתני צ׳קים. פלוס מוזמנים

 בחצות הופיע. שלא לרב, חינו זמנים
 הרב, בשם השימחה בעל התנצל בדיוק
מתיחה. שזאת לקרואים וגילה

מספר מעמדו, על בלהט השומר דודו,

 היה די פתוחים. פצעים הרבה אחריו השאיר דיין משה
 שם ולראות לאחרונה, שנערכה אלגנטית בתצוגת־אופנה להציץ

 מרחק-סה. ביניהן שיפריד המקפידות הרשמיות, נשותיו שתי את
 הרציניות מהפרשות אחת שלפחות לשמוע, ישמחו בוודאי הן

הארץ. את עזבה בעלן של
 בשנות בשעתו, שכונתה הפרשה בגיבורת הוא המדובר

 (״אליזבס״) אלישבע הישראלית״: פרופיומו ״פרשת השבעים,
ס,  שאפפה הסודיות למרות .23 בת אז שהיתה שחרחורת צ׳יזי

 היא בפיתאומיות, ושהסתיימה כשנתיים שנמשכה הפרשה, את
לרבים. ידועה היתה

 בתה למעשה יד נתנה כרשל, אלפרידה אלישבע של אמה
כבוד. בכך ראתה ואף

 תביעה בהגשת דיין על ובתה האם איימו הרומן סיום עם
הבטחת־נישואים. הפרת על

 בציבור ידוע והיה לרות, נשוי דיין היה תקופה באותה
אשתו. הפכה יותר שמאוחר כורם, רחל של כמאהבה

 דיין שילשל תביעה, הגשת של אי־הנעימות את למנוע כדי
 אלישבע — ניצל לא זאת ולמרות נכבד, סכום אלישבע לידי

 לעתון הסיפור זכויות את סכרה נגדו, מישפטית תביעה הגישה
דיין. עם יחסיה על ספר ופירפמה אגדתי, בסכום שטרן הגרמני

ברשל אלסרידח אמה, עם צ׳יזיס אלישבע
בדרכן ממשיכות

 ובתה. האם של השתיים, של עיקבותיהן נעלמו הפרשה מאז
לאח ונראו לשווייץ, פעולתן שטח את העבירו שהן מסתבר

 לבושות מוינטרטור, צפונה אקסקלוסיבית, נופש בעיירה רונה
יקרות-ערד, בפרוות

ה עושה הייתי לא אני ד רנ כ  בחינה ל
מן שיוסי למרות במחשבים, ש טוען מ

בזה. מבינה היא
 מרכזי חלוץ שהינו ,26 בן חתיך יוסי,
בתקו נראה הלאומית, בליגה יבנה במכבי

 אבל העיר בחוצות מהלך האחרונה פה
 לספר, מיהרו הרעות הלשונות וחפוי־ראש.

האופק. מן נעלמה הטריה אשתו כי
 יוסי, מדובר. במה בניחושים עסקו כולם

לאו הגיעה כשהשמועה עמוקות שהזדעזע
 פה, היא נעלמהז אשתי ״מה, זעק: זניו,
!״לידי

 למד- סטודנטית שהינה החמודה, ברנדה
 הכירה וליחסיס-בינלאומיים, עי־המדינה

 היתד. זו הכדורגל. מפגרות באחת יוסי את
 בארצות- נישאו הם ראשון. ממבט אהבה

בהוואי. ערכו ירח־הדבש ואת הברית
ב התחייבויותיו עקב כי מסביר, יוסי

 לאשתו, להצטרף היה יכול לא ספורט,
 מיש־ את לבקר ונסעה געגועים שאחזוה

 הזדמנות ובאותה בארצות־הברית, פחתה
 כן על תיכנות־מחשבים. בקורם השתלמה
בערך. כחודשיים בחו״ל שהותה התארכה

 ובישרו כולם את הרגיעו וברנדה יוסי
מאוהבים. עדיין שהם

ממן ויוסי כרנדה
במישפחה אושר

 שכולם כמו הפי-אנד, עם סיפור הנה
אוהבים.
 ואחרונה אפי של הגירושין אחרי

 הסתדר הוא לאסי. דאג לא אחד אף דיין,
חבריה. כל דאגו לאחרונה אך מצויין.
 רות של בדירתה לגור עברה היא
 עם בתל־אביב, האוניברסיטה ליד דיץ,

 הפקה כעוזרת עבדה היא ילדיה. שני
 אך מפיקה. אחר-כך והפכה בטלוויזיה,

 הפסיקה חסון, חנוך עם סיכסוך בגלל
להפיק.
 תחזיר חדשה אהבה שרק ברור היה
בעבר. שידעה כפי הטובים, לימיה אותה

 ופורחת. עולה שוב היא באחרונה ואכן,
 ש* בסירסומאי, מאוהבת היא :הסיבה

מבוקש. גבר בהחלט הוא
 רזה אותה לראות ניתן כבר אלה בימים

 יכולה שאהבה מה לעצמה. וחוזרת יותר,
!לעשות

דוזנכלום פנינה עם העיר ראש דודו

 שלו שהמוניטין פעם הרגיש כיצד בזעזוע
 רוגרט כשהעיתונאי קרה זה לרדת. עומד

בר סודית מסיבה שיש סיפר, רוזנברג
התפ דודו אבל מוזר, נשמע המעיין. חוב
 מינזר ומצא יצא זוגות שני ובחברת תה

 לפתע מרומה. והרגיש שומם, ברחוב עתיק
 המינזר, מכיוון חרישית מוסיקה נשמעה
 פנקיסטים מתהוללים נראו לפישפש ומבעד

 אלא היתד, לא המסיבה עורכת ונזירות.
 אירופית עיר של הראשי הרב של בתו

 יצלמו שלא שביקשה מיקצועית יפהפיה
 מיש- לאוזני יגיע לא שהסיפור כדי אותה,

פחתה.
 הבץ אז רק כי דודו, טוען היום עד

סוריאליזם. המושג משמעות את

 לעצמו אמר — המוח את לד תבלבל שלא אחת לעצמד מצא רומן, מחפש אתה אם
ועשה. הסטודנטים׳ עסקן

 יושב־ראש גם שהוא דקל, מיכאל סגדשר-החקלאות של עוזרו מלבה, קלוד
זה. את עשה אכן בתל־אביב, הסטודנטים אגודת

 תמיד אבל הפוליטיות, בדיעות אליו קרובה אומנם שהיתה צעירה עם יצא הוא
מצויה. מיפלגה בכל כמו ריעות, חילוקי צצו

 אחרת, צעירה לעצמו ומצא והחברותי הממושקף הבחור קם אחד יום לכן,
 עכשיו היא. כן וכשמה ,27 בת היא שם־טוב. עינכל לשם העונה מוסיקלית,
מינוריות. יותר הן בביתו האוקטבות

מריבות. בינינו אין ולכן בפוליטיקה, מבינה לא היא הבחור, אומר השם,״ ״ברוך כי
* . * ד


