
מתגרשים? נוי ועמק מוש שותה
 למרות — ובדראמטיות בפתאומיות

 שרונה שעבר בשבוע עזבה — שבדממה
תק ואת בעלה, את הארץ, את מרש
הוורודות. וותיה

ל לספר הספיקה עוד שנסעה, *"לפני-
 עמק מבעלה, גט תבקש היא כי ידידה,
המגי לבת, ואב לשעבר גרוש עמק, פרי.

 של מגילה רחוקה ואינה לפרקה כבר עה
מוכ טלוויזיה במאי בידוע הוא שרונה,

 אמנו- ליצירות שאפתנות המון עם שר
 ישראל נערת שהיתה מי שרונה, תיות.

 דוגמנית היא את, הירחון של הראשונה
 מפליא דמיון הדומה ויפהפיה, מצליחה

 קנדיס ההוליבודית, הקולנוע לשחקנית
ברגן.
 שמה ספק אין המפתיע! לצעד גרם מה

 לשרו- גרם אם ואיום, נורא היה שקרה,
בזה. עמוק זעזוע נה

 לפני עמק עם שהתחתנה שרונה, שבן
 :אחד דבר על ימיה בל חלמה שנתיים,
ש למרות משפחה. ולגדל בית להקים

 בארץ, הגדולות היפהפיות אחת היא
 הבינלאומית, בת־הנעורים בתואר וזכתה

יל בקאריירת״זוהר. שרונה התעניינה לא
 ב- העמידו הוריה, וגירושי הקשה, דותה
וילדים. עלב :אחר חלום פניה

 החלום, על לוותר כן אם לה גרם מה
!במובת-אמוק הארץ את ולעזוב

 ספק לדעתי, שרונה. דיברה לא השבוע,
 בעתיד. אי־פעם האמת את תגלה אם גם
 את מגלות שלא הבחורות מסוג היא בי

ברבים. צרותיהם
בדי הרבה. גילה לא מצידו, עמק, גם

 הוא נראה הזוג, של החדרים שני רת
בשני הצלחתו למרות למדי, עגום השבוע

 אם ״אבל :הוסיף מחשבה, ולאחר
אותו.״ תקבל היא — גט תבקש היא

שם! קרה הרוחות לבל מה

האחוון ברגע הצדה,
 מזכירת עם ממושך רומן לאחר

של הכלכלי היועץ החליט המנכ״ל,
 מאשתו, להתגרש הנודעת חברת-הבנייה

 משום לו זו היתה לאהובתו. להינשא
ביש אשתו כאשר נעימה, לא ■הפתעה כך
בהריון. שהיא בתגובה, לו, רה

 בפני יסוג כיועצנו גבר שלא אלא
 לחץ אשתו על הפעיל הוא כאלה. קטנות
יח לא פנים שבשום לה הבהיר קשה,

 ממושך, מאבק לאחר לצידה. לחיות זור
הפלה. לבצע הסכימה זו, נכנעה

 ורק ישמחה, המזכירה שמח, היועץ
עצובה. היתה האשה
ל גרם בשמיים הגדול שהבמאי אלא
המז קיבלה אחד, ערב בתסריט. תפנית
הש שהתוכניות מהיועץ טלפון כירה

מתגרש. לא הוא : תנו
ה לקראת הרנטגן צילום :הסיבה

שלישייה. יש שלאשתו גילה הפלה,

זה שאני ״ייתבן :האחרונים סרטיו
 אמר שרונה,״ לא הגט, את שאבקש

 כרגע, לעתיד. מחשבות אלה ״אבל לי.
 נסעה שרונה גט. על מדברים לא אנחנו

 סניף מנהל שהוא אביה, אל לפרנקפורט,
אישיים.״ בעניינים בגרמניה, אל־על

התחתנה ויקטור
מרש ושרונה —

 לפיאנו־ שעבר בשבוע שנזדמנו ותיקים
 נעימה, להפתעה זכו התל־אביבי, בר

 השחרחורת, בעלמה מבטם נתקל כאשר
 בקולי־ וצוהלת צוחקת שישבה העגלגלה,

הפי באחת גדולה חבורה במרכז קולות
שהגברת התברר נוסף, מבט לאחר נות.

סבתא דא אבל בהריון,
 בשבוע לכם שסיפרתי כמו כן, אם

 התל־אבי־ אשת־החברה נמצאית שעבר,
 בהריון, רוזנשטיין מלכה׳לה בית

 תצליחו שלא למרות ),1847 הזה (העולם
בני אבל בינתיים. עליה, זה את לראות

סבתא. לא בכלל היא שסיפרתי, למה גוד
 סבתא, ממנה עשיתי איך תשאלו, אז

 סיפור מסתתר כאן גם כזו? לא היא אם
 אבל — מקטן גדול יותר ואפילו — קטן
ליום־עברה. לחכות יצטרך הוא

 היא שמלכה׳לה בעובדה נסתפק כרגע,
 ושבתה זוהרת, אמא רק ,38 בגיל כיום,

 לא עדיין וחצי שנה זה הנשואה הבכורה,
מתכוננת. לא ואפילו לסבתא, אותה עשתה

 לעצמי מרשה אני זו, בהזדמנות אז
ובמהרה. אותה, תעשה כן שהיא לה לאחל

 על לא כריסטי. ג׳ולי של מקומה את
 ה- המקום זה אם בליבו, אלא הבד,

מיו דבר שום גיטי. ווארן של מדוייק,
יודעים. אתם חד,

 מאושרת פרי יהודית עוד? ומה
 אחותה, החדשה. ובבתיה בנישואיה, מאוד
 שלה, לאושרה ממתינה עדיין פרי, דליה
יתגרש שלה הנשוי שהאמריקאי מחכה

 ביג״ ויקטוריה ויקטוריה. כלומר,
 ויקטול, בשם כגבר שנולדה הקר.
לאשה. להיהפך כדי וארץ שמיים והפכה

 להריון נכנסה ואפילו נהפכה, היא אז
הזה העולם מיליון, השווה (ההריון

כינההר ויקטוריה

 גם — לא או תאמינו והשבוע, ).1824
גביר. עם ואפילו התחתנה.

.ויק קרנה בחיי,״ המאושר היום ״זה
 של הגבר את מצאתי ״סוף־סוף טוריה,

חיי.״
 ברלין כל המלך. כיד חתונה זו תה הי
או זאת החשובה, הברלין שה. נכחה
ה אנשי שם היו המרובעים. לא מרת.

 וסטודנטים, ואמצעי־התיקשורת, בוהמה,
הבא בעלי וכל הישראלית, המושבה וכל
הטו החבריה וכמובן המפורסמים, רים
 וכולם וזונות. סרסורים מאות — בים

בני והדר, בפאר להשתתף, באו כולם
ויקטוריה. של שואיה

ה במועדון־הלילה נערכו הנישואין
לוק. שפונדל מפורסם
 עתה שזה שופעת־הממדים, הכלה

 היתה ,48ה־ הולדתה יום את חגגה
 ועדוייה מפוארת, בשימלת־ערב לבושה
 תכשיטים של טובים קילוגרמים בכמה

 היא מאוד. אמיתיים דווקא חלקם —
 — במחשוף־ענק אורחיה פני את קיבלה

 סי- במימדים עם־ועדה, קבל שהוכיח
למהד אשה אכן היא כי נמסקופיים,

 :יקרות שיניים מלא ובחיוך — רין
והצ חזרה אשה,״ להיות שאפתי ״תמיד
 את לי עשו הרופאים ״וסוף־סוף הירה,

זה.״
 ב־ ויקטוריה התבוננה גדולה, באהבה

 הצעיר גרמני, יהודי בחור — בחייר־ליבה
בחיבה. אותו וליטפה שנה, 25ב־ ■ממנה

ל עלתה שינוי״המין ניתוחי סידרת
 היה זה ״אבל הון־תועפות, ויקטוריה

האר שיער בעלת הכלה קבעה כדאי,״
 אור־יהודה, תושבת לשעבר הלוהט, גמן

שנה. מזה גמורה לאשה שהיתה
 פתיחת בין ז לעתיד תוכניותיה מה

ויק מגלה למישנהו, שמפניה בקבוק
 לא ״אני :העמוק הגברי בקולה טוריה
 לבשל ולעמוד עקרת־בית להיות רוצה

 כמו ושיעבוד עסק, לו אפתח אני לבעלי.
 שהעסקים אשגיח כבר אני בן־אדם.
ידפקו.״
ההי מכל קימעה נבוך החתיך, הבעל

 ״אני :ידידים בחברת מהצד ניצב לולה,
 הוא ויקטוריה,״ עם שהתחתנתי מאושר
ילדים.״ גם לנו שיהיו מקווה ״אני מגלה.

ם התייאשה מהגברי
 אלא - כן־קיקי למיקי דומד, רק לא
בן־קיקי. מיקי באמת זו

 תשעד, בתוספת ממש. הגיעה. היא כן,
הפ לא אך במלואם, עליה שנראו קילו,
מ ומשוחררת זוהרת להיראות לה ריעו

 לשעבר, התל־אביבית נערת־הזוהר דאגה.
 יפה די שם והסתדרה לניו־יורק שעקרה
 היא במולדת. קצר לביקור קפצה דווקא,

 בר־המצווה לחגיגת אחיה בלוויית באה
 החדשות את עימה והביאה בן־אחיה, של

מהגולה. האחרונות
 חדשות. שום לה היו לא לעצמה, בקשר

ממלאת היא 'כרגע, תודה. כרגיל, הכל

ש סיפרו בברלין רעות לשונות בעלי
 נעים־הסבר החתן הביא נדוניה, בתור

 אמיתיים ידידים אבל עימו. חובותיו את
 הביאה הטהורה האהבה שרק משוכנעים

החופה. אל אותו
 הטרי הבעל ביקש ירח-הדבש את

 באיסטנבול מובנות, מסיבות לבלות,
 על בכלל לשמוע התנגדה הכלה דווקא.

הס גמורה, בג׳נטלמניות והבעל, תורכיה,
רו בכור־מחצבתה, ייערך שהירח כים

מניה.
 התערבו לו, היו לא ברירות הרבה

 בהתחשב — לשונות אותן שוב כאן
 המחזיקה זו היא שויקטוריה בעובדה
הצ׳קים. בפנקס
 שיהיה העיקר משגה. לא זה אה,

■ויק. במזל־טוב,

להתחתן. שיוכלו כדי כבר,
 הזה. בכיוון כלל חושבת לא עצמה מיקי

גיל מהגברים, כבר התייאשה בכלל היא
 לדבר. מי עם אין כאן. גם שם, גם לי. תה

 ואיננה, נעלמה פעם, שהיתה הסחורה
 באה פשוט היא אין. — חדשה ותוצרת

 כל כמו קטן, בית ולקנות לבר־מצווה,
 וזהו. מחו״ל, שמגיעים הישראלים

זהו. שיהיה אז

כן־פיהי מיהי


