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 בשחקן־ פגשתי למסיבה, כשהגעתי השבוע,
בדו טל בהווה ואיש־הביטוח הכדורסל־לשעבר

 לפני רק חרשה. חתיכה עם מחובק כשהוא די,
 העוברת פורת, מחגית נפרה הוא חורש

לח צמור הוא וכבר ברמת־גן, בבורסת־היהלומים
חרשה. תיכה
לה, קוראים איך מאור התעניינתי כמובן, אז,

עושה. היא ומה
השפ אך פעולה, משתף אינו כהרגלו, ברודי,

 היא וגם דליה, לה שקוראים לי גילו שלי יונים )
 וכשרציתי ברמת־גן, בבורסת־היהלומים עובדת
 הוראה קיבלה היא נוספים פרטים אותה לשאול

התיקשורת. עם לדבר שלא
 יש ברודי, מר אבל, לי. איכפת שלא באמת זה

 בור־ מלבד בנייני־מישרדים, כמה עוד בגוש־דן
 דעתך מה אז חתיכות. יש שם וגם סת־היהלומים,

לנסות?
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דליה עם בדודי טל
מרסת־היוזלןמים בבנ״ן נשאר

ג!ת1ז ש!■ החליט לא שד השדרן
 לי ריווחו מהימנים־למדי ירושלמיים מקורות

 שדרן־הרדיו של הפרטיים בחייו חדש שיש י
בתוכ לקרוא המרבה סייאס, יוסי הפופולרי,

 מיני כל משמיע, שהוא שירי־האהבה בין ניותיו, י
 אכזבות, המון שם יש תמיד מלאי־רגש. מיכתבים

אחרות. צרות מיני וכל שבורים לבבות
שנק בנושא מתעניין מאוד נראה, כך סייאס,

 מחזה, כתב אף ,28ה־ בן הרווק, הבחור אהבה. רא
אחר ושהועבר עכו, בפסטיבל בימה על שהועלה

אבל כמובן, אהבה, על מחזה לאחרות. לבימות ■

 אבל החלטתי, לא ״עדיין אמר: והוא טוב, מזל לו
באופק." משהו יש

 מגיע?״ לא או ״מגיע לנהנה: המשכתי
 יורע.״ לא עוד ״אני סייאס:
 ושאלתי ,23 בת שהיא יודעת שאני לו אמרתי

 שכן. אמר הוא נכון. זה אם
שמה?״ ״מה
 זה." את תאהב לא היא לומר, יכול לא ״אני
 בחיים?" עושה היא ״מה

אוהבת." ״חיה, :ר

סייאם יוסי
זה!" את תאהב לא היא לנמר. יכול לא .אל

אחד בתסריט
 פעם. של החתונות לא זה היום של החתונות

 וקצת בורקס עם רבע־עוף מגישים לא כבר היום
 הזוג וגם סיפנלוקס. מביאים לא גם אפונה.
 או לטבריה לירח־דבש נוסע לא כבר הצעיר

לאילת.
 ארוחת־ עם במלון־פאר חתונה עושים כיום

 הם מאוד, עשירים בני־הזוג ואם צרפתית. ערב
 הם .1א לא זה כי ירח־דבש, עושים לא בכלל

 כזה זוג אז החתונה. אחרי יומיים לעבודה חוזרים
 שר* ענת היא הכלה אישי. באופן מכירה אני

 שרמיי־ ורינה יורם של בתם מייסטר,
אל־על, של הראשי מהנרס־הטיס הוא האב סטר.

קראום וג׳ק שרמייסטר ענת
— נלצידם והכלה החתן

 הוא קראום, ג׳ק החתן, רפואית. מזכירה והאם
בתכ העוסקים משווייץ, מיליונרים למישפחת בן

 ),26( הצעיר גילו למרות עצמו, הוא אך שיטים,
כלכלי. ובייעוץ במימון עוסק

 קדיש המיליונר הוא מקרובי־הכלה אחד
חברת־השמירה. בעל שרמייסטר,

 דניאל במלום התקיימה הזאת שהחתונה מובן
 וקומה לקבלת־קהל אחת קומה קומות, בשתי
 יפים הרבה שם והיו ולריקודים. לאוכל שניה

שבו זוגות שני רק אבל שמות, מיני וכל ויפות,
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 לא הוא עסוק. מאוד שחקן הוא ברקן יהודה
 בכלל, אותם. מפיק גם הוא בסרטים, משחק רק

כישרוני. בחור
 חברה לו יש פלד, נילי מחברתו, שנפרד מאז
 ,אגלה אני אבל מרמת־השרון. בוטיקאית קבועה,

קטן. סוד עוד לכם
 בשנה הפיק שהוא הסרט את זוכרים אתם
 גננב? אבא בשם סרט גדול, להיט ושהיה שעברה

 מסתם יותר היו הזה שלסרט לכם תדעו אז
 גיליתי באחרונה השחקן. של חייו לגבי השלכות
 מאוד ידידה עם הרפתקת־אהבים לו שהיתה
 ממערכת־ וכתוצאה באופנה, העוסקת שלו, ותיקה

לא עוד והיא להריון, נכנסה היא ביניהם היחסים

ברקן יהודה
זמן הרבה שנמשך סיד׳ קשר

 הזה, הילד את ללדת או הפלה לעבור אם החליטה
אמת. על גנוב אבא לו שיהיה

הזו הבלונדי השיער בעלת הזאת, האופנאית
 היא ודיסקרטית. נחמדה מאוד בחורה היא הר,

ש מכיוון פרשת־דרכים, על עכשיו נמצאת
 לא אני רב. זמן כבר סודי קשר מנהלים השניים
 או לו, יש שכבר לקשרים במקביל זה אם יורעת

 ולה לו מאחלת אני אופן, בכל לבין. בין שזה
 היום, שאומרים וכמו טוב, מזל והרבה הצלחה
בישראל. בית עוד ייבנה השם בעזרת
הסנ התינוק ללידת בסבלנות מחכה גם אני
המ וידידתו, טופז דודו הבדרן של סציוני

 סיפרתי שכבר ,38ה־ בת הירושלמית אפרת
חודשיים. לפני קיומה על לכם

ערן עם שוורצנבאום מבינה
החחן של הקנדמח החברה —

 בשם חתיכה ולצידם והכלה, החתן — ליבי את
 הקודמת חברתו שהיתה שוורצבאום, מבינה

 שני ערן. הנוכחי, חברה עם שרקדה החתן, של
 נראו ובלבושם, בגובהם שבלטו האלה, הזוגות
אחר. לתסריט שייכים הם כאילו

 לבינה, בינו ורגילה, שיגרתית אהבה סתם לא
לבינו. בינו אהבה אלא

 והוא חברה, לו יש שומעת, אני כך עכשיו,
 צילצלתי הקרוב. בקיץ איתה להתחתן מתכנן
 כן, ואם נכון, זה אם ולשמוע טוב, מזל לו לאחל

 מצאתי הסיפור. את שישלימו פרטים כמה עוד אז
 מבוייש, קצת רגיש, עלם הטלפון של השני בקצה
שלי. מהשאלות מאוד נבוך

 לפיו תחליטו ואתם איתו, השיחה תקציר הנה
מגיע אם אותו שאלתי חתונה. שם תהיה בסוף אם
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 נפגשתם?" ״איר
 ״אלוהים:" בהתרגשות: סייאס,
 העדין הבחור להתעלף, הולך שהוא חשבתי

 זאת?" בכל עושה, היא ״מה עליו: לחצתי הזה.
 אמנות״ ״לומדת סייאס:

 ״בבצלאל?״
״לא!" הוא:

 את לי לערער יכולה ״את התלונן: הוא בהמשך
הנישואין!" כל

להי כאלה, זדוניות כוונות לי שאין הבטחתי
כשתהיה." לחתונה, אותך ״נזמין אמר: והוא פר,

ידעה לא הפורנו כוכבת
 ידידים, במה לביתם הזמינו ואשתו עורך־דיו חודשיים. לפני בירושלים, קדה זה

בליל״שבת. קטנה למסיבה
 את בעל־הבית הזמין הערב סוף לקראת כרגיל. הבל כאן עד - ריכלו דיברו, שתו, אבלו,
לזה. קרא שהוא כפי כחול", ״סרט לראות החבר׳ה
 באה וכאן לרוץ. התחיל והסרט בווידיאו, קלטת שם עורך־הדיו כללית, הסכמה היתה
 למדי, נועזות סצינות שם היו אבל פורנו, סרט בדיוק היה לא זה הגדולה: ההפתעה

ואשה. גבר בהשתתפות
 עורך-הדין. של אשתו היתה זו שבסרט: האשה את זיהו והצופים דקות, כמה עברו לא
 אבל מכולם. יותר עוד ידיעתה, ללא בסרט שכיכבה והאשה״הכוכבת, להלם, נכנסו כולם
 ושם ופה כולם, עם צפתה אלא בבושה, החדר מן ברחה לא היטב, עצמה את החזיקה היא

צחקה. אפילו
 הבעל שלה. המאהב עם אותה לצלם הצליחו והם בלשים, שכר בה, חשד שהבעל התברר

כולם. לעיני אותה להביך והחליט הסרט, את לידיו קיבל
 הגיעו שהשניים נראה אבל הזה. בבית צעקות היו הביתה, הלכו שכולם שאחרי לשער יש
לגט. בקשה הגיש לא מהם אחד אף היום שעד כיוון פשרה, לאיזו


