
 אין כאלה, ימים יש הכחשות. הכחשות,והגדולה עדן שמעון שר האמא
לעשות. פה ,

 של הלב (שברון שבועיים לפני היד■ זה
 שסי־ )1772 הזה העולם אנקורי, |מוגלית

 של ברומן ההמשך פרק את לכם סרתי1
ת לשעבר, שיער כוכבי שני לי רג  מ

מרג של בואה עם שושן, וגבי אנקורי
 היא שם מניו־יורק, בארץ לביקור לית

בברודווי. היווני זורבה בהצגת מופיעה
 איך — כמובן זוכרים שאתם וכפי
ביקשה שמרגלית הרי — לשכוח אפשר

כפעולה עדן

 לה־ היתה יכולה מאוד טובה סיבה רק
 בימי לישראל עדן שמעון את יביא

 היתה היא ואכן, אלה. לוהטים )אוגוסט
בתו, לחתונת בא הוא :מאוד טובה

אידית. /
 במטולה המתגוררת ,22ה־ בת אירית

 המועצה לראש הנשואה — אמה עם ן
 להינשא עומדת — פרנקל !משה שם,

 מקריית־שמונה, )25( לצעיר )באוקטובר,
 את בינתיים המוצא שור, ראובן בשם

אגד. חבר להיות וחולם כנהג, מחייתו
חלומו קצת ישתנו נישואיו, שעם ייתכן ,
 את אבל החדש, בחתנו בהתחשב תיו, ,

ונראה. נחיה נזה
 בא הבת, של נישואיה לקראת אז

שהש מובן בהכנות. ולעזור לבקר שמעון ג
 ״מה היתה: לו, שהצגתי הראשונה אלה י

 (האם* בגרמניה? הקטינה עם קרה גבדיוק
 | הזה״, ״העולם קטינה, עם עדן שמעון יברח

^1771 (?
 1 בת־ המופלאים שהישגיו שמעון, הסביר

 וחיי־ה־ מועדוני־הלילה החתיכות, נחום
 בשבו־ בכתבת־שער בקרוב יונצחו בידור ו
שטרן: הנודע טון נ

בנות! יש אבל ,16 בת רק אמנם ״היא
 רומן לי היה ,30 בנות של כושר עם 16}

 נפגעה( והיא גרו־שיס, הוריה איתה. יקצר
 והציצה שלה יומן מצאה כשאמה מאוד נ
 ו ידיד שאני מאחר אלי, ברחה היא בו.י
ברחה ושוב הביתה, חזרה אחר המשפחה, נ

א פ ר ר מ ת מ
ע ,לדמןשהלה סוד זה אין דו  ו אוהב הי

 המופיעה תורנית יפהפיה בכל עינו לשים ן
 ו הכסף עם מעינו. יותר ואפילו ^׳בשטח,

 והקשרים לו, שיש ההופעה לו, שיש ן
 (שהוא זה ת. אה כל משיג הוא לו, שיש ,

אחת. לאף מפריע לא באמת )נשוי,
 י החבי־ עיסקת בכל מסכנה שנחשבה מי

תו היתד, הזז, לה י ש  !היהלומן של א
 גורלה על לה נדו יודעיה כל שלנו. נ

 .בגידי־ על אותה פיצה בעלה אמנם יהמר.
 כסף, הרבה עליה שהעתיר בכך תיו

 ,כולנו אבל לחו״ל, אינסוף נסיעות יבולל
פיצוי. לא שזר, ,יודעים

 ו היה, ונראה התלוננה, לא עצמה האשד,
 מבגידו־ לה איכפת ■לא כאילו חוץ, כלפי |

 בשנה פעמים ארבע־חמש בעלה. .של תיו
 חביב למקום־מרפא לאיטליה, נוסעת }היתד,
ו יותר. ושלווה רגועה באמת והתרת עליה,

 שלה ידידה חזרה כמובן, והשבוע,
 שכללן — באירופה ביקור לאחר ארצה,י
 ידי־ של במקום־הפרפא ביקור־פתע גם נ

 !על ושאלה למקום הגיעה כאשר "דתה.
 לה הראו היהלומן, אשת של הבונגלו נ
 ן היא בבונגלו, באדיבות. לשם הדרך את י
 סמי עם יחד — ידידתה את מצאה נ

 צעירים, איטלקיים שני שלה: (המרפא
 השלושה כשכל נורמליים, לא ,חתיכים
למהדרין. פורמלית בלתי בצורה !לבושים

 בא והכל הביתה, שבה _וזיא בסוף אלי.
בשלום.״ תיקונו על

 כמו הנראה האלוף, אצל התעניינתי
 לחתן הולך שהוא למרות ,25 בן חתיך

 באירופה כיוס חדש מה ,22 בת בת
התמחותו. בתחום

 האחרונה הצעקה הן ״מסיבות־צוותא
 — בצוותא ״שותים האיש. גילה היום,״

 בצוותא. הלאה וכן — בצוותא מתעלסים
 צועקים אמנם השמרנים מאוד. משעשע

 למגיפה, הופך שזה טוענים זה, נגד
 עגמת מישהו ראיתי לא עוד אני אבל

אדרבא.״ הזאת. מהמגיפה
עבו לשמעון היתה הפילוסופי, בתחום

 שעדיין מקווה ״אני :הבאה ההערה רי
 מכיר. שאינני הסקס בשטח משהו יש
 הולך הייתי — שלא מתרשם הייתי אם

 קפל♦ ברברה שלי, החברה עם ומתחתן
 שכל, עם מתוסבכת, לא טובה, בחורה

 כבר איתה יוצא אני השאר. וכל גוף,
?״ מאמינה היית וחצי. שנתיים

 שמאז שמעון טוען המקצועי, בתחום
 הדבר היא לביא דליה דיטריך, מרלין
 ״היא בגרמניה. הקייס ביותר הגדול
 שמעון. טוען הפופ,״ של קאלאם מריה
 היו שהביטלס מה בגרמניה היום ״היא

 מגן־ עם מופיעה היא פחות. לא באנגליה.
 עצום פירסוס ועושה הצואר, על דוד

לישראל.״
 איך שמעון אצל התעניינתי לסיום,
 לא שאולי שכפי — אמו אצל העניינים

 מספר. שבועות לפני התחתנה לכס, ידוע
 מאוהבת ״היא שמעון. השיב אחוז,״ ״מאה

 שהיא רק מקווה אני הראש. מעל עד
גלולות.״ לוקחת

נשארת אנקורי־ מרגלית
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ושושן אנקורי

 שלא מפגש
הטבע כדרך

 ימתן את אלה בימים שמדאיג מה
, ו מי מכל יותר בארץ, כרגע השוחה כי

 העלול משויים, בינלאומי מיפגש זה —
 בתוצאות — בישראל באקראי להתרחש

כמובן. ליוגתן, הרות-גורל.
שלו ידידות כמה של למיפגש הכוונה

הטבע שבדרך — המינים שני בנות —

כפעולה כרמון

 ביטחון בטווח העולם, ברחבי מפוזרות
 כדרך שלא שעתה, אלא מהשנייה. אחת

 יש* בארץ, להתכנס עלולות הן הטבע,
האל. מור

 יו* של — ידידו סליחה, — ידידתו
 שלו, הלהקה מתופף בזמנו, היה, נתן

 שגדל, יפה״תואר, צעיר שיבא. גדליה
 למנהל והפך ידידותם, שנות במשך

 של האישי לאמרגנו מכן ולאחר הלהקה,
 ואחד הלהקה, את הרקידו השניים יונתן.

 שנפל עד — העולם ברחבי השני, את
 בגלל רומאנטי, רקע על סיכסוך ביניהם

 הגיע הסיכסוך בעניין. ג׳ צד של התערבות
 לשעבר הידידים כששני המשפט, בית עד

כסף. ממנו פילח שהשני אחד כל טוענים

 לגדולות, גדליה הגיע יותר, מאוחר
 הבינלאומי, הסילון לחוג נכנס כאשר
 סוזן האשה את לאשה שנשא לאחר

 חברת מבעלי אחד של בתו — שטיין
 וידידה פרמונט, הבינלאומית הסרטים

 בריסטינה הרוזנת של אגב, טובה,
 חשיבות בדרגת היו הנישואין פאולוצ׳י.

 החדשות בשבועון לציון אף שזכו כזו,
טייס.

 הפן וגדליה בן, נולד המאושר לזוג
 מרכי־ להימנע המנסה סולידי, לאזרח
 לקרובים בושות לעשות לא כדי לויות,

 ידיו מנע לא זה, עם יחד העשירים.
הימים. כמשכבר מידידיו,

בנפ כוכבו, הוא גם זרח מצידו, יונתן,
 כל־כן, לא אמנם בתחילה מגדליה. רד

ב בחו״ל להקתו עם מופע ערן כאשר
 מתוק: יצא מעז אולם ההסתדרות. חסות

 יונתן הכיר בחו״ל, סיבוב אותו במסגרת
 ובעיקר — בפאריס אולימפיה מנהל את
קוקטא- ז׳אנט מאדאם אשתו, את

 וגבי לניידיורק, חזוד, איחה שיבוא מגבי
 להקת־הזמר בגלל לדבריו, — זזסכים לא

מקים. שהוא החדשה
 תחזור מרגלית היתה: אז שלי התחזית
ולבדה. עצובה, — לניריורק

 דובים לא תחזית. מה תחזית, איפה
החלי שמרגלית זה, שקרה מה יער. ולא
 האהבה את להעדיף בארץ, להישאר טה
קריירה. על

תחזיות. על תסמוך לך

ר, ב ח א ה הבן ל
ל לכס סיפרתי שעבר בשבוע שאו  ש
 להיפרד חברים, קבוצת עם בא, דייצמן
 כריפטינה הרוזנת הוותיקה, מידידתו

 אכדיה, של בבריכת־השחייה פאולוצ׳י,
מהארץ. שיצאה לפני

צב מרכזיה הכחשה. קיבלתי השבוע,
 ועל מאי־שם, ׳שיחה לי העבירה אית
 — ספק ללא צבאי, — קול הופיע הקו

 ושטען אלדד, בשם עצמו את שזיהה
 הוא אלא — שאול זה היה שלא בתוקף
 יש לו שגס מכך נבעה והטעות עצמו,

כשה ביחוד כך, ומשוס לשאול, כמו זקן
 שהוא ומאחר דומים. הם במים, רטוב זקן

 לי, למסור ביקש הוא שאול, של חבר
 בכלל ראה לא שישאול ראשון, ממקור

בארץ. האחרון בביקורה כריסטינה את
 סירב הזה, בכיוון המידע שפע לעומת

 עצמו, על כלשהם פרטים להוסיף אלדדנו
 אבא יש לי ״גם לי: לגלות רק הסכים

 ידוע. די אבל עייזר, כמו לא מפורסם.
מש שם את לך אמסור לא כך, משום

פחתי.״
שתמסור. בלי גם נגלה חכה. בני חכה,

 מעולם יונתן על טען לא איש ריקס.
א שהוא נ ו התו לא. הפעם גם נשים. ש
 של האמנותי למנהל התמנה יונתן : צאה

הענק. האולם
 הופיע בו מקום בכל נוספת: תוצאה

 עתה, דנן. הגברת גם אחריו צצה יונתן,
 הסתם מן תופיע — לישראל כשהגיע
בימינו. במהירה כן, גם הגברת
 קשריו המאוחר. את נקדים בל אבל

 קוקטא־ מאדאם עם יונתן של הלבביים
 בניו-יורק, להכיר, בעדו מנעו לא ריקם

 סולבאי, אטלן הנודע המפיק את
ה המחזמר את בברודווי כרגע המפיק

 קשר איתו גם הרוטשילדים. החדש, ענק
לבביים. קשרים יונתן

 ומקפץ מרקד החל כרמון :התוצאה
תוכ ומנהל מביים לניו-יורק, צרפת בין

 לא :בשלוש לא, — היבשות בשתי ניות
 לביים עצמו על קיבל והוא רב, זמן עבר
 בהפקתו בישראל, גם הרוטשילדים את
פשנל. של

 בארץ לשבת אפשר שאי מאחר אבל
 כל חמור כמו לעבוד, לעבוד, ורק כלשהי
 :בארץ גם ידיד יונתן לו מצא היום,
מש בלורית בעל ותמיר, צעיר דייל
בוהות. ועיניים תפכת

 שנת את המטריד משהו יש ואם
 אלה, בימים בלילות, יונתן של הישרים

 מניו־יורק, שהידיד המפחידה המחשבה זו
 ויפגשו — לביקור יסורו מצרפת, הידידה

 הידיד את ושניהם השני, את אחד כאן
התל-אביבי.
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