
בפאריס
 כאן. דפוק שמשהו למסקנה הגעתי פשוט אני

 חשבון תעשו — אוקטובר חודש לפני שנה חצי
 ציבעון ורד לי בישרה — היה זה מתי

 היא זהו. פשוט ושזה יקרה, זה אוקטובר שבחודש
 בית־המירקחת בעל מיבלין, יקי עם מתחתנת
בזה לחיי־הנישואין בהכנות החלה היא שבאילת.

 למי עדה, הזאת. הבחורה בסדר, בהחלט היא
שהתחילה עד נתן. של אשתו היתה זוכר, שאינו

 הנשית' .האשה תחרות נערכת היתה אילו
מיכלין ויקי ציבעון ורדהמתחרות. בין תומר עדה את כוללת הייתי

שמביתה חביתה

 וכרי שמביתה, חביתה אין שאצלה לו שהודיעה
 עברו הם הולך בדיוק הוא מה לקראת שיבין

 מאוחר באילת. הים־התיכון במועדון להתגורר
 שאחותו גילתה כי החתונה, את דחתה היא יותר

 כדאי ולא החודש, באותו בדיוק ללדת עומדת
המישפחה. את מדי יותר לרגש

 נולד, שכבר שהתינוק, לחשוב מתחילה אני
 יקרה. שזה לפני לבית־הספר חופשי ללכת יתחיל
 מסתובב כשהוא מאוד בודד נראה הוא אלה בימים

בפאריס. — היא ואילו באילת.

החטא
 שבו באיזור אלה בימים שמתהלר מי

 בץ יזהה לא בירושלים, החרדים מתגוררים
 המפורסמות השחקניות אחת את החרדיות הנשים
לנצט. בתיה בישראל: שהיו ביותר

 הצניעות, בשיא לבושה מתהלכת היא
לראשה. כשמטפחת
 ביפו ביתה את מכרה היא שעבר בשבוע

 לשעבר, בעלה גור. אילנה לציירת״פסלת
 עם באנגליה מתגורר פריי, פיטר הבימאי

השנייה. אשתו
 היא שאליה השלווה את מצאה שבתיה נראה

 הרומן הוא רוחה מצב את שמעכיר מה השתוקקה.
 הסוף? יהיה מה גוי. עם שלה הבת שמנהלת
הפיתרונות. לאלוהים

אשרת וקובי תומר עדה
ק בראש מ

 שלום של בחברתו ויותר יותר להיראות
 טלפון, עם במרצדס כיום הנוסע זה פריסטר,

 בא כמובן, ואז, מהחתיכות. ישירות שיחות ומקבל
 ירדנה זכתה טובות שנים כמה ואחרי הגט.

שלה. בגרוש ארזי
 התחיל אושרת. קובי את עדה גילתה אז
 קובי שנים. שלוש כבר שנמשך סוער, רומן

 חזקה, עומד הוא שעליה שהאדמה כנראה, הרגיש,
ברמת־השרון. בית בונה והחל

 לראש, לבחורה נכנס ג׳וק איזה יודעת לא אני
 מוכנה לא עור שהיא שמועה אלי הגיע אבל

 מחפשת ושהיא בסד, צווארה את לשים כל־כן־
בתל־אביב. דירה

 אופרה
קולות בשני

 י ולא מבולבלת, לגמרי הזה מהסיפור יוצאת אני
 *ן הלוקש. את שמאכיל זה מי להחליט יכולה

 רוני' ח״כ של הסיפור את זוכרים אתם
 ״ לטלפונים שעונה שהבחורה לי שהסביר מילוא,

 י העוזרת? היא בביתו בשעות־הלילה מנומנם בקול
 , לו לקח שהוא בעיר מספר ברקן יהודה ובכן,

 הוא, פשוט. מאוד הוא שלו והסיפור או־פר.
השיבעה. במישמר קטנה לא וילה לו שכר כידוע,

ברקן יהודה
יותר הרבה

 את להשקות צריך! צריך? הבית את לנקות
 הביתה, חלב לפעמים ולקנות צריך! צריך? הגינה
 אירית, בשם בחורה מצא הוא צריך! צריך?

 השירותים ותמורת במישרד־לפירסום, העובדת
בבית. חינם מתגוררת היא האלה
 לא טוענת: אירית יהודה. של הסיפור כאן עד
 זה, כל את עושה שאני נכון .זה יער. ולא דובים

מזה.' יותר הרבה לי שיוצא לי תאמינו אבל
ברצינות. האנשים את תקח לך
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פחות
מחצי

 בני־הזוג בין שניגוד הטוענים פסיכולוגים יש
נשואיהם. ולהצלחת לאושרם שעוזר מירשם זה

 ומנחם רחל כמו קוטבי זוג מכירה לא אני
גולן.

 לא לחו׳ל, גולן מנחם נסע שעבר הרביעי ביום
 תל־אביב בתי״הקולנוע את שרכש לפני

 שבועיים. בעוד חוזר הוא בתל־אביב. ובן־יהודוז
 מסיבת־עיתונאים יערוך הוא אם אתפלא לא

התרבות. היכל את רכש שהוא ויודיע
 האנגלים התעוררו חודשים שמונה לפני רק
 ז 30 מהם קנה שהוא ומצאו אחד בבוקר

 הקונים לערבים, התרגלו כבר הם בתי־קולנוע.
 מוחצת ישראלית למיתקפה אבל אנגליה, את

ציפו. לא לבטח כזאת
 לטיפול אנשים מקבלת החלה רחל ואילו
 ושאלתי אליה צילצלתי פלדנקרייז. בשיטת

 הגדולים המפיקים אחד של אשתו מקבלת .כמה
 תשובתה: דקות?" 40 של טיפול עבור בעולם

 אני ובכלל מנוסה, די שאני מרגישה לא .אני
 אקח לכן במחירים. בארץ שמגזימים חושבת

 רק אטפל אבל אחרים, שגובים ממה מחצי פחות
בחברים.'
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גולן ומנחם רחל
פלדנקרייז שיטת


