
 ולהסתיר להטמין רוצה שאת סוד, שיש ונניח המדינה. ברחבי ומפורסמת נודעת זמרת שאת נגיד
עליזה. קצת שאת הוא שהסוד יודעת ואני והסביבה. המעריצים מעיני

 מהרעיון משתגע לא אתה וגם בעליזיע עליז אתה ושגם מלחין. או נגן, או שחקן, שאתה ויתכן
 במדור. עליך ירכלו או באצבע עליך שיצביעו

עושים? מה
 לרעהו. ואיש לרעותה אשה פונים ובסיסתרץ ובשקט הצבור, לעיני וסוער לוהט רומאן מנהלים

חפיף. שסלן דליה
טיבעונית

 איזה לי תנו — לא? ומי — רעבה כשאני
 איזה ברוטב, עשוי או בגריל דג או עסיסי סטייק
 מוס יש ואם פירות, קצת משגע, סיני מעדן

לבריאות! לי שיהיה וסהלאן, אהלאן בשטח,
 קחו אחרים. דליקטסים האוהבים חברה יש
 המוותרים אניני־הטעם בין יש ציפורניים. למשל

 לא זה פסטה הצרפתי, המיטבח רזי כל על
 הם שולחנם. על יעלו לא ועוגות בשבילם,

ציפורניים. כוססים
חגיגה. ויש — שתיים או ציפורן להם תנו

 לתיאבון, שלו את אכל השחקן שליט נחום
נגמל. ולאחרונה
 אחרים למעדנים שעברה שביט, ציפי
 עשויות בציפורניים לאחרונה רק מתהדרת
למופת.

 הוא עולם־הכיסוס של הידיעה בהא הגורמה
 גרוע, המצב אצלו ארצי. שלמה הזמר ספק בלי
 כימעט רעב הולך הבחור מזמן. נגמר המלאי כי

רגליו... לאצבעות להגיע יכול היה אילו קבוע.
לו! מפרגן שלא מי כלב סימפטי, בחור

הירש דליה
בורחת

 רמי של גרושתו הירש, דליה — דליות
 ארנון של ואחותו הקוליסאום, מבעלי הירש,
 חברה מנהלת ,שפלן דליה וחברתה, ן, מילצ׳

 האורחות יתר אצל כמו טיבעונית. לקוסמטיקה
 מיני־ היתה המופגנת המלתחה המנוחה, בשעות

 על חלומות היחידה: הפעילות מלית־מינוס.
תפוחי־אדמה. וקדרות עסיסים סטייקים
 נשמעה מהומה. והחלה צעקות נשמעו לפתע

 החוצה. ולברוח החדרים את לעזוב בטי של צעקה
 התחילו לא, ובעיקר לא, או לבושות האורחות, כל

מהחדרים. החוצה לפרוץ
 את הקבוע וחברה פרומר בטי כיוונה בחוץ

 לשפת־ הוסעו חלקם מהבניץ, הרחק הנמלטים
דלקה, נראתה ולא פיצוץ נשמע כשלא הים.

 התחילו לרגליהן, מתחת נשמטה לא והקרקע
מסוקרנות. להיות האורחות

 לחדריהן, להתגנב כשהחלו חשכה, לקראת
 מטעם רשיון אין לבטי המהומה. סיבת התבררה
 עובדי מבין סודי מודיע הפנסיון. להחזקת העיריה

 באים שפקחים והודיע לפנסיון טילפן העירייה
ביקורת. לערוך

יום! באותו האורחות שהפסידו המישקל
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 של מותה אחרי אבל הקטנה. את קיפחה היא
 שניצה, ומכיוון מהקטנה, נפרדת לא היא אלינור,
 נתתי ממני, שקיבלה הכספים את ביזבזה כנראה,

בדירה. לורן עם לגור לה
 ראיתי לא אלינור את שהרג הבחור ״את
הגיע לא גולדמן(איתן) של הבן גם מעולם.

# לארץ. שלו לחופשת־הקיץ השנה  בנוב ל
 יהיו וזה שנה, 20 לאלינור למלאת עמדו

שלה. יום־הזיכרון
 נ בצהריים יום כל לורן עם אוכל ״אני

 אח של בבגדים לבושה נכנסת, וכשהיא אמי,
לי...״ נדמה תמיד

מען?[תסריט
פליני של

בשבילכם! משהו לצחוק? לכם בא
 לרזות, לחו״ל נוסעים שלא המי־ומי חצי
 פנסיון שנים מזה מתקיים עזם לאשקלון. :וסעים
 ומאז פרומר, בנימין ד״ר של בהנהלתו הרזיה

אשתו״לשעבר. בטי, של בהנהלתה גירושיו,
 דגון, במלון הפנסיון התנהל רבות שנים

 למיבנים בטי עברה עזב, והד״ר נמכר וכשזה
אחרים.

 דשנה סעודת־הצהריים אחרי שעבר, בשבוע
 תרד וקצת תפוח חצי או פטרוזיליה, מרק של

 תנומה לחטוף האורחות הלכו הטוב, במיקרה
העיכול. על ולהקל

שתי מיטותיהן על השתרעו החדרים באחד

בכיכר
 את עוזבת מעוז שניצד! לי נודע לאחרונה

 דניאל מיגדלי במלון שלה דירת־הפנטהאוז
 רכש שאותה בכיכר־המדינה, חדשה דירה לטובת
מעוז. דני בעלה־לשעבר, עבורה

חוד ארבעה לפני לאחרונה, בדני כשפגשתי
 נהרגה שבה הנוראה הטרגדיה אחרי מיד שים,
 ליד המחרידה בתאונת־הדרכים אלינור' בתו

 לסלוח היה יכול ולא נרגש היה הוא אשדוד,
 לאילת בבוקר 3ב־ לנסוע לבתם שהרשתה לניצה,

 חודשים ארבעה חלפו הנה אך לא־מוכר. בחור עם
ואולי... שלו, את עשה שהזמן לתומי וחשבתי

 בכורסה יושב כשהוא בדירתו, דני את פגשתי
 שהיתה רסקין, דפנה של פסל־עירום ומאחוריו

 אחזור לא ״אני רני: מספר שנה. במשך ידידתו
 היחידה האשה תהיה היא אם אפילו לניצה,
 לה נתתי אלינור! את לי תחזיר היא אם רק בעולם.

לורן. הקטנה, בתנו בגלל רק בדירתי לגור
 מקדיש שאני החלטתי אלינור של מותה ״עם

 שיש מאחר ).16 לה ימלאו לקטנה(בקרוב חיי את
 הדירה את רכשתי אחד, חדר־שינה רק בדירה לי

 אבל לורן. עם בה לגור כדי בכיכר־המדינה
ניצה. נכנסה לתמונה

ותמיר שלה, האינפוזיה תמיד היתה אלינור

 ד שילון, דן עם הקים, צוקרמן ואילו
 לאחרונה שצילמה רימון, בשם פרטית
 תוכניוו ומכינה וגרפונקל, סיימון של המופע
התנ״ך.
טוב. הכול טוב, סוף
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מעוז ולורן דני אלינור
טובה אמא

המדינה

חו הרווי
ם ל כו

1

 יש גירושין, של במקרה כלל, בדרך
 שו הרוויחו הפעם שמפסיד. ומי שמרוויח

 ןבמשך שהתחתנה. והאחת שהתגרשה האחת
 לש צוקרמן, ארנון של הרומן הסעיר
 מזכירתו הלוי, מירי עם הטלוויזיה, מנהל

 הבלו! היפהפיה מירי הטלוויזיה. מסדרונות
 הטובה ידידתו 70ה־ שנות בתחילת היתה
 ש נמשך ביניהם הרומן גאון. יהורם הזמר

 מאי? צוקרמן התגרש ממושך רומן אחרי
 עוו אלה בימים מירי. את לאשה ונשא אשתו,

ילדם. את ללדת מירי
 איי צוקרמן, של לשעבר אשתו ואילו

 תוכו על רשות־השידור בפרס השנה זכתה
השנה. של ביותר הטובה הרדיו

 עו לעשות להתפנות אילנה יכלה סוף־סוף
ברשות. מצויינת


