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 הפלסטית המנתחת של בביתה השישי, ביום
 מסיבת־הפתעה נערכה ישועה, רות ד״ר

 היום שבאותו שור, עוסרה לאשת־הטלוויזיה
וסתווים. קיצים חורפים אביבים, 50 לה מלאו
 עם למסיבה הגיעו עופרה של החברים כל

 ונישקו אותה בירכו וכולם מתנות, ועם חיוכים
 והיו שימחה.גדולה והיתה איתה, ובילו אותה

 ציפורנים של ענק זר־פרחים וגם התרגשויות
מקנדה. אלמוני מעריץ איזה לה ששלח

 מבטי־ההתפעלות ובין הברכות בין זאת, ובכל
 גבה, מאחורי אמרו ,50 בגיל עופרה של ממראה
התחתנה. לא עדיין שהיא חבל כמה ובשקט,
 שהכי הבחורה היא שעופרה הוא מצחיק הכי
 מהחופה, צעדים שני ממש עמדה פעמים הרבה

איכשהו. התפקשש תמיד וזה
 ולמדה שנים, כמה שהתה שם בארצות־הברית,

 לעורן־־דין להינשא עמדה לימודי־טלוויזיה,
 זה הטקס לפני קצר זמן וממש ונאה, עשיר

 שעבד מישהו הכירה היא אחריו התקלקל.
 כולם חשבו אז וגם האמריקאית, בסוכנות־החלל

 חזרה ואז קרה. לא זה ושוב יקרה, זה הפעם, שהנה,
 איש־ עם ממושך רומאן וניהלה ארצה עופרה

 האיש, התאלמן אחד יום ואז נשוי. טלוויזיה
 ועופרה יקרה זה סופית, שעכשיו, חשבו וכולם

נפרדו. והם קרה, לא זה ושוב תינשא,
 אצבעות, כולם לה החזיקו שנים שש לפני עוד

 יפה־תואר, אנגלי בחור לוי, בטוני כשהתאהבה
 של משותפים מגורים אחרי אבל אליו, ונסעה

 שישה עם אבל בעל, בלי ארצה, עופרה חזרה שנה
אופנתיים. זוגות־מגפיים

בעל, עם בעל, בלי בעצם? חשוב, זה מה אבל
מאוד. שמחה והיא לה, מלאו שנים 50

סישפחה
תררה

 במיסעדה ארוחת־ערב אכלתי שנתיים לפני
 ארוחה כדי ותוך סציואן, אוף טייסט הסינית |

 סיפורו את ושמעתי המקום בעל עם דיברתי
המעניין.

 בארצות־הברית שהצליח צור, משה זה היה
 לא־מוצלחת עיסקה בגלל הימים, ובאחד כקבלן,
 היפה אשתו עם רק ונשאר הונו, כל את הפסיד
בנותיהם. שתי ועם חיה

 ארצה. איתה וחזר המישפחה את לקח משה ן
 להסתפק נאלץ והוא עבודה, לו חיכתה לא כאן

שיש. במה ;
 למכירת דוכן היה תקופה באותה שהיה מה

 את אהב לא צור משה בשוק־הכרמל. בשר־חזיר \
 כשהכסף אבל המתים, החזירים עם העבודה
 לו שהיה ברגע נרגע. הוא לכיסיו, לזרום התחיל

 ותוך בכפר־שמריהו, המיסעדה את קנה כסף, די
 בשוק־ הקונים קהל שלו, הקהל את החליף יום

 ושאר אנשי־עסקים, דיפלומטים, בקהל הכרמל,
עשירי־הארץ.
 יום, בכל לפה מפה מלאה היתה המיסעדה

 משה, הטובים. החיים גל על עלתה צור ומישפחת
 וחיה משי, ובחולצות מהודרות בחליפות לבוש
 האורחים את קיבלו האופנה, במיטב לבושה היפה,
 וגם מהעבודה גם ונהנו המיסעדה, בפתח

מרכז־הארץ. של ההיי־סוסייטי עם מהפגישה
 שבהן עתיקות, תמונות מלבד להם, היה הכל
 עולה צייר, הזמין הוא משה. של נפשו חשקה

 בסיגנון מישפחתו את שיצייר כדי מרוסיה, חדש
 שניים על מטרים ארבעה של בגודל 16ה־ לואי
 שנה של מאומצת עבודה אחרי ואומנם, וחצי.
פאר ברוב נתלתה והיא מוכנה, התמונה היתה

א ב ר א מ א

הולדן פיטר בעלה עם קולינם ג׳ואן
בלתי־מוצלחת!״ בדיחה הם האלה ״הנישואין.

 אלכסיס היא הלא קולינס, ג׳ואן של מישפט־הגירושין על פרטים העולם בעיתוני פורסמו השבוע
הולדן. פיטר הרביעי(בחיים), מבעלה המתגרשת קרינגטון,

 קניית של יום אחרי בלונדון, כשהייתי במאוחר. או במוקדם יקרה שזה ידעתי אני לכם, אגיד מה
 כיסא על שלי העייפות הרגליים את הרמתי במלון, הטלוויזיה את פתחתי ופשוט התעייפתי שמאטעס,

חייה. על ובהומור בחן מספרת הזאת היפה קולינס ג׳ואן את וראיתי :
 אותו שאל ואז יותר. ונעימים יפים דברים בתו על שסיפר הקשיש, אביה גם רואיין ג׳ואן אחרי
 קבל ואמר, הזקן התאפק לא כאן הולם. פיטר בתו, של החדש הצעיר הבעל על דעתו מה המראיין

 זחהפירסום מבתי רוצה שפיטר ״מה בלתי־מוצלחת. בדיחה הם לפיטר בתו של שהנישואין עם'ועדה, י
 אחרות!״ צעירות נשים לו ויחפש ממנה יסתלק פשוט הוא שניהם את וכשישיג שלה, והכסף שלה ;

צדק? לא הזקן אתכם, שואלת אני אז נו,

 חשובי כל יראוה למען המיסעדה, במרכז והדר
הארץ.
 שוב ביקרתי השבוע שנתיים. לפני זה כל

 תמונת־ את וכשראיתי ידידים, בחברת במיסעדה
משה. איפה שאלתי תלויה, הענק

והילדות חיה אשתו עם צור משה
שהרוויח ממה כסף יותר ביזבז

 לי אמר הארץ, את עזבו והילדות ואשתו משה
 יותר כנראה ביזבז הוא המקום. של הבעל־החדש

 בזמן קרה, שזה מי לכל וכמו שהרוויח, ממה כסף
 מה לארצות״הברית. מכאן נסע הוא גם האחרון,

הקיר. על תלויה — מישפחתו את זה שהשאיר

 ,0 - אחנה
לא - מתחתנת

 רוזנ־ פנינה של באמת הטובים החברים
 שתעזוב זמן הרבה לה מנדנדים כבר )32(בלום

 ושתתחיל שנים, ארבע מזה אהובה לוי, יובל את
 מישפחה. איתו ותקים פנוי גבר לעצמה לחפש
 יובל, נסיונות,עם כמה עשתה כבר פנינה ואמנם,

 ויובל לבד, נשארת היתה היא נפרדו, פעם ובכל
 החוקית. לאשתו חוזר היה

חברים חשבו חודשים שלושה לפני כשנפרדו

סופר ורמי פנינה
כיף־כיפק! עלא

 לה מצאה פנינה כי סופי, זה שהפעם רבים טובים
 נהג סופר, רמי של בדמותו חדש אהוב במהרה

 פנינה, של הולדתה ביום .63 מספר בקו אוטובוס
 עמדה שנה, כל כמו והדר, פאר ברוב שנערך
יום־ אבל מאוהבים. נראו והם לרמי, צמודה

האהבה גם כנראה, עברה, ואיתו עבר, ההולדת 1

לוי ויובל רוזנבלום פנינה
חתונה! על מדברים לא

יובל. על לחשוב התחילה שוב ופנינה לרמי,
 בנתניה, חדש מועדון בפתיחת שעבר, בשבוע

 פנינה של והעיניים לוי-, יובל לצידה עמד שוב
נצצו.

 דרינג״דרינג לה עשיתי בבוקר למחרת כבר
 שזו או לזה זה חזרו באמת הם אם לדעת כדי קצר,
 פגישת־מזכרת. היתה

 המרחלת.״ רחל זו פנינה, ״הלו,
נשמע?״ מה ״היי,

 רמי עם מה אצלך, קורה מה טוב. ״אצלי
סופר?״

 לא אני אבל כיף־כיפק, עלא בחור הוא ״רמי
 פשוט אני זמן. הרבה עצמי את לרמות יכולה
 לא ואנחנו אותי, אוהב ויובל יובל, את אוהבת
 רמי אז זמן. להרבה מהשני אחד להיתנתק יכולים
פרש.״

 יכול לא יובל הרי חתונה? על יהיה מה ״אבל
איתך!״ להתחתן
חתונות.״ על מדברים לא פעם אף ואני ״יובל
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