
 הוא גמזו? חיים הדוקטור את זוכרים אתם
 וכל בארץ, ידוע הכי מבקר־האמנות בזמנו היה
 פחד־ ממנו פחד פה, כלומר, שם, הוא באשר אמן

לאפ גרם המחזות, את לקטול שנהג גמזו מוות.
 העברית המילה את להמציא קישון ריים

 מזס־און כמנהל שהתמנה אחרי ״לגמה". החרשה
 אחריו והשאיר אחרות, שנים לפני נפטר תל־אביב

רפאל, בשם מקסים בן חווה, בשם יפהפיה אשה

 ובת במישרד־החוץ, והעובד 35 בן הוא שהיום
 רסטורנטית שהיא (״מיקי״),מיכל בשם מקסימה

תמונות). ומתקנת במיקצועה(משחזרת
 ולא רפאל לא אבל... ונחמדה, טובה מישפחה

 צעירים עוד ששניהם נכון אז התחתנו. מיקי
 מתה יהודיה, אם כל כמו חווה, אבל יחסית,
בזרועותיה. נכד איזה להחזיק

במישהי ודווקא התאהב. רפאל חדשות: יש אז

מכנם תלמה
בצוזאה שיוו״ם עשה לא

 של בתה היפה, )42( מכנם תלמה עם נשוי
 הם היישוב. של היפהפיה שהיתה מכנס, עדה

 וכלפי ילדיהם, שני את גידלו בלוס־אנג׳לס, גרו
הוליוודי. סרט כמו נראה הכל חוץ

 מה יודעת. בדיוק לא אני מבפנים נראה זה איך
 לפני לדני הודיעה שתלמה זה יודעת שאני

 ואולי להיפרד, רוצה והיא לה, שנמאס כחודש
 את לעכל יוכל שדני כדי ארצה. לחזור אפילו

 איתם ונסעה הילדים את תלמה לקחה החדשות,
ימים. לכמה בארצות־הברית, למקום־נופש

 היא איננו. שדני ראתה היא לבית כשחזרה
 צריך שהיה מה סידרה קפה, לעצמה הכינה נכנסה,
 דני, את גילתה היא שעות כמה אחרי ורק לסדר,
הבית. מחדרי באחד תלוי

 השאר ובין מיכתב־הסבר, אחריו השאיר הוא
 לה והשאיר בצוואה, שינויים עשה שלא בו כתב
לו. שיש מה כל את

אביטל(במרכז) קולט
טובוח שנים בכמה מבוגרת

 יודע שהוא נשים עם ובמיוחד שונות, נשים עם רומאנים מיני כל המנהל ידוע, פירסום איש
 אשה, עם נשוי הוא שגם ידוע, איש־כספים עם מאוד סוער רומאן מנהל בעצם לעיתונות, שיגיעו

וישמעו. יראו למען זה וגם
 בנשים מקנא אינו משניהם אחד ואף ארוך, סיפור הוא ואיש־הכספים איש־הפירסום בין הרומאן

הסוואה. למטרות לידו המסתובבות
 הלא־רחוק בעבר היה ידוע(שאגב ציבורי מוסד של ידוע דובר איש־הפירסום הכיר אחד יום אבל,
 את לבחון וכדי האחר, בעיני האחד חן מצאו השניים וידוע). מפורסם מאוד מוסיקאי של מאהבו
 של הצופיה מעינם ורחוק בשקט, שם לבלות באירופה, קטנה עיירת־נופש לאיזו להם נסעו הם אהבתם

אוהבי־הרכילות. הישראלים
 הלא בישראל, וידוע מפורסם מאוד זוג שם היה זאת לעומת אבל שם, היו לא ישראלים ואומנם,

 לפגוש שמחו מאוד־מאוד שכמובן פאלי, ואשתו לואים סמואל לשעבר האמריקאי השגריר הם
 נפרדו. ואחר־כך ימים, כמה ביחד בילו הם הידוע. ואיש־הפירסום המפורסם ההובר את בעיירת־הנופש

 הגיע אחר־כך ורק אחר, למקום תחילה נסע לואיס והזוג לישראל, בחזרה נסעו ואיש־העסקים הדובר
 בעיירת־ איך לכולם סיפרו הם רבה ובשימחה מכריהם, מאות כל עם הלואיסים נפגשו כאן לישראל.

 הידוע. ואיש־הפירסוס המפורסם הדובר את פגשו הם הנופש
שם. קרה מה תשאלו שלא ומוטב הידוע, לאיש־הכספים הסיפור הגיע שעות ארבע אחרי
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 — שאמר מי אמר זהב, הוא הנוצץ כל לא
 בתל־אביב, היושבים חברה 100 מכירה אני וצדק.

 את שעזבו אחרים חברה בשמונה והמקנאים
 הצליחו הם ושם אמריקה, לכיוון שנים לפני הארץ
 וילה להם ויש עסקים, עשו וגם גרין־קארר, לקבל

 ובארנק מכסיקאית, ומשרתת בריכת־שחייה עם
 הם בשנה ופעם כרטיסי־אשראי, המון להם יש

 שהם כמה להראות כדי ימים לכמה ארצה באים
 מבתי־ באחד מתמקמים הם בארץ כאן הצליחו.

 מיכנסי־ברמודה לובשים שפת־הים, שעל המלון
בחו המצליחן של כרטיס־הביקור מצחיקים(שהם

 בט־ עטויה ביד השמנה הבטן את מגרדים פש),
 נעלי־ על מספרים גברים), גס בעות־יהלומים(כן,

 עברית ומדברים דולר, 230 שעלו שלהם הספורט
אמריקאיות. במילים מהולה
 וטובים, לרבים לקינאה נושא שהיה כזה, אחד

 פולני נעמי של )בן־דוד48(פולני דני הוא
היה הנאה דני פולני. יורם איש־העסקים ושל

 אתי — תל־אביביות נשות־חברה ארבע
ח״ב ואשת מילר שרה רותם, עדנה קנר,

 אותן בלעה כאילו שעבר, בשבוע נעלמו —
האדמה.
 חיפשה שלי חברה מהן, אחת חיפשתי אני
 הזה ה״אינף אינן. פשוט שהן לנו נודע וכך אחרת,
 לכל קראתי ואני לאמביציה, אותי הכניס

סע!" ״בנצור להם ואמרתי שלי השפיונים
 בנצור, השפיון אלי צילצל הערב באותו עוד
 והן שלום, הגברות ארבע שלכל לי והודיע

 זמן לו לקח בהרצליה. השרון במלון כולן נמצאות
 מיטה איזו על שוכבות ארבעתן כי אותן, לגלות
 ועושים שונות, ובחומצות בקרמים משוחות כשהן
הפנים. על שפכטל להם

 למחרת מונית הזמנתי זה את כששמעתי אז נו,
 נשים איר עיני במו ולראות לנסוע כדי בבוקר,

למיפלצות. היו יפות
שם. היו לא כבר מהן שלוש למקום, כשהגעתי

 שעדיין מי הביתה. והלכו הסתרקו התלבשו, הן
 מילר, שרה היא שלה, למכונית בדרך ממש היתה,

 אותי. ונישקה וחיבקה בשימחה אלי שניגשה
לה והסתכלתי מאושרת, מאוד שהיא הבנתי תיכף

הטיפול אחרי משה,יומיים ובעלה מילר שרה
ר תענוג נונזש לפ״ס־ליפטינג, ״בהשוואה

הפנים. לתוך
 רך תינוק! של טוסיק ממש לכם, אגיד מה
קינאה! ומעורר וחלק ועדין

 שרה. את שאלתי היה?" ״איך
שע לפייס־ליפטינג בהשוואה לך? אגיד ״מה

ענתה. תענוג!" ממש זה שנים, כמה לפני שיתי

!טיסה מהילדים נחת
לאהבוז
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גמזו מיכל
אם להיות עומדת

 ברכוביץ, וריבה אריה את מכירים אתם
 אחר של יו״ר והיא ועשיר גדול קבלן שהוא

מאירגוני־המתנדבים?
 רוצה אני כי מאוד, טוב אותם? מכירים אתם

 אריה, של והגיסה האת על דווקא כאן לכם לספר
ברנוביץ. וזהבה מוטי כלומר
 עקרת־ היא וזהבה ועשיר, קבלן הוא מוטי גם
למופת. ואם נחמדה אשד, בית,

 עשה הוא שנה, 20מ־ יותר כבר הזוג לו חי ככה
 ושם פה ומלבד הילדים, את גידלה היא כסף,

 דווקא לבית, מחוץ מוטי של מעלליו על סיפורים
למופת. זוג של שם להם יצא

 לכמה זהבה נסעה חודשים, שלושה לפני ואז,
 בגד באיזה עצמה את לפנק כדי לפאריס ימים
 קנתה בילתה, היתה, שבלולים. של ומנה חדש

 שמחה כשכולה הביתה, בדרך למטוס ועלתה
וילדיה. בעלה עם הפגישה לקראת ועליזה

 מיתקני משווק נחמד, בחור ישב לירה בכיסא
 ממנה צעיר שהוא אורתופדיים, ומוצרים ג׳אקוזי
 להעביר כדי לפטפט התחילו והם שנים, בחמש

 וכשהגיעו שעות, ארבע נמשך הפיטפוט הזמן. את
 הרכה עוד שיש להם הסתכר בן־גוריון לנמל

 קבעו הם ולכן לזה, זה להגיד רוצים שהם דברים
בתל־אביב. פגישה

וה פגישה, עוד רדפה הזאת הפגישה אחרי
לבעור. התחילה אהבה

 דבר את זהבה הסתירה חודשים שלושה במשך
 שזה הרגישה היא שבו הרגע הגיע אבל אהבתה,

 לו אמרה בעלה, אל הלכה היא ממנה. חזק יותר
 ללכת רוצה והיא אחר, במישהו מאוהבת שהיא
 וזהבה לענות, הספיק לא אף הנדהם הבעל אליו.
אהובה. אל ועברה חפצים כמה ארזה

 זוג שיש שמעתי זאת בכל מזה. תישברו אל
שנה. 20 כבר לא־נורמלי באושר שחי אחד נשוי

 אגם־ ליד קטן בכפר זה אותם? לפגוש רוצים
באוגנדה. ויקטוריה

 קולט היא זאת במישרד־החוץ. היא גם העובדת
 צוערים להדרכת האחראית הבלונדית, אביטל

 של הג׳וב על קולט ויתרה עתה זה במישרד־החוץ.
 הגברים שכל אחרי בניו־יורק, ישראל קונסול

 לתפקיד אשה מינוי נגד אחת חזית עשו במישרד
חשוב. כה

 שנים בכמה מרפאל מבוגרת קולט אומנם
מפרפר? כשהלב שנים כמה הן מה אבל טובות,
 אומנם זאת, לעומת מיכל, רפאל. בעניין וזה

לאם. להיות עומדת אבל נישאה, ולא התאהבה לא
לגמרי. מאושרת — גמזו וחווה
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