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היו ...לא אהבה
משלם דברים בנהל  שהן גברים למען נשים של הגדולה ההקרבה
 וגם כאן גם קורה זה בסיפרות. רק אינה אוהבות
עכשיו.
 קרוב (לאמשיח שמואל הד״ר למשל, הנה.

 קרוב לא ואפילו משרותי־הבריאות, המשיח של
 שנים כמה במשך היה מהגינקולוגיה) המשיח של

 בית־ באותו בצפת. הממשלתי בית־החולים מנהל
 רוני. לאה בשם ראשית אחות עבדה החולים
 רומאן וניהלו בזה זה התאהבו והאחות הרופא
החוקיים. בני־זוגם של למורת־רוחם ארוך,

 כמנהל משיח הד״ר מונה שנתיים לפני אבל
 לובשי־ והרבה בחדרה, יפה הילל בית־החולים

 ורוני, משיח של הרומאן ייגמר שבזה חשבו לבן
 רחוק מהעין ״רחוק של הידוע החוק בגלל

מהלב".
 רחוק להיות לעצמו נתן לא המאוהב הזוג אבל

 ביום לעבודתו מגיע היה הדוקטור מהשני. אחד
 במשך שעות מאוד הרבה עובד בבוקר, הראשון

 את לוקח היה הוא החמישי וביום השבוע, כל
 אהובתו. את לראות כדי לצפת בה ונוסע מכוניתו

 לאה וגם משיח הד״ר גם האלה הנסיעות בין
 הבא והדבר מבני־זוגם, להתגרש זמן להם מצאו
 של להעברתה לדאוג זה לעשות צריכים היו שהם
יפה. הילל לבית־החולים לאה

 יש אחר, מקום בכל כמו שבבתי-חולים, אלא
 וכל תור ויש ועד־עובדים ויש קידומים רשימת
 של התפקיד את לקבל יכלה לא ולאה השאר,
 בשנים בהצלחה מילאה שאותו הראשית האחות

האחרונות.
 להחליט צריך וכשהיה העניין, על חשבה לאה

 היא היום באהבה. בחרה היא לאהבה, קריירה בין
 יפה, הילל בבית־החולים רגילה כאחות עובדת

שלה הדוקטור עם נמצאת היא זאת לעומת אבל

 אשה היתה הקו ועל הזה. העולם במערכת הטלפון צילצל חודש לפני
 מי הזמרת, מתן, שעירית לי סיפרה האשה ורציני. מבוגר קול בעלת

ח של אשתו שהיתה  בבית־ ושוכבת קשה במחלת־עיניים חולה מתן, מ
 יאספו שבו לערב חסות יתן הזה שהעולם ביקשה היא בהרצליה. חולים

 שלא לה אמרתי להזדהות, הסכימה לא והאישה מאחר עירית. למען כסף־
 שוב טילפנה היא מאז לעזור. נשמח מה ערב יהיה אם אבל לעזור, נוכל

שונות. הודעות במערכת אחרים לאנשים ומסרה
 שוב מקבלת אני אחדים, ימים לפני ואז. העניין, את שכחתי כמעט

 עירית כי בוטל, ההתרמה עניין שכל לי המספרת אשד״ מאותה טלפון
 שבו לחולייעיניים• בית־החולים של הרביעית מהקומה בקפיצה התאבדה

לאחרונה. שהתה
 דבר עשיתי שלא עצמי את האשמתי ומייד נחרדתי, שממש סודה אני

 פרטים וביקשתי דותן לדודו טילפנתי מייד המיסכנה. לעירית לעזור כדי
 הבן־אדם כבר הייתי אני לגמרי. הרוס כבר נשמע דודו הטראגי. האירוע על
 ישבר״ והדואג המבוגר הקול בעלת האשה עניין. באותו לו שטילפן 50וד

 וכולם עירית, של מכריה כל בין השמועה את והפיצה הטלפון ליד בנראד״
 במישטרה בכיר לקצץ הועברה גם הידיעה לדודו. וטילפנו כמוני עשו

 ולחדר בדלת אצלו חפקים הקצץ, עם מדבר הוא בעוד דודו. על״ידי
כלום. ולא מתה ולא חולה לא חתן, עירית נכנסת

 ניסתה בשירה, מופיעה ולפעמים בגרפיקת היום העוסקת עירית,
 דברים לה לעשות כדי שלה גדול כל־כך שונא להיות יכול מי לחשוב
ככזה. נזכרה לא אופן בשום היא אבל כאלה,

 בלוף שזה דעו לעירית, בקשר הודעות־איוב תגענה אליכן גם אם
לב. תשימו ואל רעד״ אשה של מכוער

 הרפואי הסגל מחכה עכשיו בשבוע. ימים שיבעה
 רוני לאה תלבש שבו לאירוע בית־החולים של

 בעל אחות, של חלוק לא אבל לבנים, בגדים
עליו. דויד מגן עם שביס

לוז... יקראו שחרחורת
 מגורה!

אדומה
 הוא בעולם הדוגמנות בעולם היום שהולך מה

 הוכח הזה העניין דווקא. האכזוטי המראה
 שנערכה ",80ה־ שנות של ״הפנים בתחרות

 בחבר־השופטים האשה. עולם הירחון מטעם
פורד, איילין של בעלה פורד, גירי ישב

 על בארצות־הברית. הגדולה סוכנת־הדוגמניות
 מכל נערות וחתוליים קטנים בצעדים נעו הבימה

 אחת שאטניות, כמה בלונדיות, הרבה סוג.
ת בשם גיזעית תימניה ואחת שחרחורת  פזי

כנערה השופטים על־ידי לבסוף שנבחרה כהן,

יעקוכי עופר עם כהן פדית
ההורים אצל

 חיי קשים יותר עוד מפורסם. זמר חיי קשים
 של אשתו יפה, עכשיו לכם תספר זה את אשתו.
משה. חיים הזמר

 בווילה גרה היא יפה. היא טובה מאוד אשה
 שלה״. הילדים את מגדלת בעלה, לה שבנה

 ובשעות מגהצת, מכבסת, למישפחה, מבשלת
 היא הביתה, חוזר כשבעלה המאוחרות, הלילה

 איני שבהם בלילות כוס״קפה. לו להכין קמה
בשבילו. לקום צריכה לא היא הביתה חוזר

 השופטים בין הייתי לוא ביותר. היפות הפנים עם
 בעלת הנערה התואר: את מייד לה מוסיפה הייתי
האחרונות. השנים 10ב־ שראיתי משגע הכי הגוף
 זכתה שבה הראשונה התחרות היתה לא זו
 רק כשהיתה זחצי, שנתיים לפני היפהפיה. פזית

 היא ומאז החן״, ״נערת בתואר זכתה כבר ,16 בת
יותר. ובשלה יותר יפה נעשתה רק

 ובחיים חיילת, היא שלה הפרטיים בחיים
 של מאוד הצמודה חברתו היא פרטיים העוד־יותר
 תל־אביב. מהפועל יעקובי עופר הכדורסלן

 כבר עופר עם פזית גרה הצעיר גילה למרות
 , הוריה בדירת ביחד גרים שהם אלא זמן, הרבה

פזית. של
 כשלאירוע־ מאוד גדולה היתה ההפתעה לכן

 וכבר שלה, העופר בלי פזית הגיעה הבחירה
 ולמה קרה מה ביניהם להתלחש התחילו אנשים

 דרינג־דרינג עשיתי מייד ובכלל. בא לא הוא '
העניין. מה אותה ושאלתי לפזית .

 נסע הוא בארץ. היה לא פשוט ״עופר
 ואנחנו בינינו, בסדר הכל אבל בלונדון. למישחק
אוהבים.״
 מכירים שלא לאלה מילה עליו תזרקי ״אולי

מהכדורסל?" דמויות
 יש מאוד. נחמד ובחור משגע חתיך הוא ״עופר

 הוא מזמן ולא רומני, ואבא מארוקאית אמא לו
זהו." קטנה. מכונית מתנה לי קנה

 ויתהתנו שיצליחו בהצלחה, להם שיהיה אז נו,
 יצא מה לראות מתה פשוט אני ילד. איזה ויעשו

 חתיך ומבחור תימני ממוצא יפהפיה מבחורה
פצצה: בטח מארוקאי־רומני. ממוצא

השבדע) שצולמה דותן(כסי עירית
מתאבדת לא חולה. לא עיוורת, לא

 על רינונים מאוד הרבה הלכו הזמן במשך
 כל את אבל משה, חיים של בחייו אחרות נשים

 כשהסבירה במחי־יד, יפה ביטלה האלה הרינונים
 מפורסם, זמר של חייו הם שאלה המעוניין לכל

 ובחיבוקים בנישוקים עליו שקופצות ושהנשים
אותה. אוהב-רק משה וחיים מעריצות, סתם הן

 זה, את אמרה שהיא פעמים שמרוב בטוחה אני
נכון. שזה השתכנעה בעצמה היא

 לארצות־הברית נסע והזמר הזמן הגיע ואז
ל ראוכני אשר אמרגנו עם יחד לחודש,

משה חיים
21 בת לוויה בת

 מוסיקה אוהבי יורדים, של קהל לפני הופעות
 למסע הצטרפה תפקיד באיזה ברור לא מיזרחית.

 ויפה 21 בת חווי, בשם צעירה בחורה גם הזה
 מאמריקה חזרה הזאת השלישיה עכשיו מאוד.
 לוא מהיממה. גדול חלק ביחד מבלים הם ועדיין
 מנורה אצלי נדלקת היתה הזמר, אשת הייתי

מאוד־מאוד. אדומה




