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 יודעת, שלא למי דדפונט, ג׳ורג׳יו
ב היותר-מבוקשים הגרושים אחד הוא

ארץ.
 אחת שן עם משביל, יפה־תואר, ,33 בן

 ישראל קונסול ובראש־ובראשונה שבורה
 ה־ המישפחות לאחת בן הוא בארגנטינה.

 מישפחת בבואנוס־איירס. ביותר מייוחסות
 מיש- ואילו ,1600 בשנת לשם הגיעה אמו
 בשנת מצרפת לשם הגיעה אביו פחת
1850.
 השן בייחוד האלו, הנתונים כל עם אז

 השארם, את לו שעושה מה שהיא השבורה
שחתי לעצמכם לתאר כבר יכולים אתם
לנפשו. לו יגיחו לא תל־אביב כות

 הלא- בעבר נשוי, היה דו-פונט מפייה
 מדרום־אפריקה יפהפייה לדוגמנית רחוק,
הת שהם אחרי סטופכרג. ליזט בשם
 מדי אבל לדרום־אפריקה, ליזט חזרה גרשו
 היא שלה, לאקס מתגעגעת כשהיא פעם,

 שבהרצליה- לביתו קצרות גיחות עורכת
שם. אצלו ומבקרת פיתוח

ידי יחסי הקונסול ניהל גירושיו אחרי
 שלומית הדוגמנית עם הדוקים דות

 חם־וחלילה. איתה, רק לא אבל אמיר.
 מרחבי יפהפיות מיני כל לו היו תמיד

 אבל אותו, לבקר באות שהיו אירופה
 החברה־הקבועה שנקרא מה היתה שלומית

.־.ב** . שלי•

אמיר שלומיתדייס־־דייווים־שאולי מנדי

 הקונסול, על שלומית את כששואלים
 אומרת והיא היפות עיניה נעצמות מייד
 ויפה- חתיך כזה ״הוא וחולמני: רק בקול

 טניס שבת כל לשחק אוהב ונורא תואר,
 יפה להתנהג יודע ג׳נטלמן, כזה בקיסריה.

 שד פטיט ,מון לי קורה היה בחורות. עם
 והוא שנה, לחצי קרוב איתו יצאתי שד.
 בשבוע. פעמיים־שלוש אותי לקחת בא

כל בא היה הישראלי האופנה שבוע בזמן

הבלוז? לזמר מחכה מי
 שפעם מזה דווקא לו בא שלו הנוכחי שהשם להאמין קשה קצת אותו, כשרואים

אחרת. ניראה הוא
 שמאז אלא צ'פמן• פיטר בשם בעצם, נולד, הנודע ופסנתרן־הבלוז זמר כי
השתנו. דברים והמון נהרות, מיני בכל רבים מים זרמו הזה היום עצם ועד שנולד
 ממפיס ולמה סלים. לממפיס — שונה או — השתנה הזמר־פסנתרן של שמו גם
או. סלים?

של מולדתו עיר גם שהיא טנסי, שבמדינת ממפיס, עיר־מולדתו שם על ממפיס,

והרולס סלים ממפיס
לבד יהיה שלא

 לא הנ״ל היה צעיר שבהיותו שום על וסלים, פרסלי. אלכיס בשם אחר ידוע זמר
היום. להאמין שקשה מה רזה׳ גם אלא גבוה, רק

 האיש העניין. לעצם נגיע מייד ? היום דווקא סלים בממפיס נזכרתי פתאום מה אז
 יופיע לא הוא לא, פחות. לא הרביעית, בפעם הקטנטונת! בארצנו להופיע בא פשוט
מבינים. אתם החגורה, הידוק האומה. בבנייני או התרבות, בהיכל

הגדולות. בערים צנועים ובאולמות באוניברסיטאות יופיע דווקא הוא
 סלים ממפיס בא הקודמות, לפעמים בניגוד שהפעם, הוא אותי שמפתיע מה

 אישתו עם בא בארץ שהיה הראשונה בפעם כי ? אותי מפתיע זה ולמה בגפו. אלינו
 זאת, לעומת השלישית, ובפעם המאהבת, את איתו הביא השנייה בפעם החוקית,

מעולם. בארץ נראתה לא עדיין שכמותה אמיתית, רולס־רוים מכונית איתו הביא
חשד. מעורר קצת אותו, תשאלו אם וזה, לבדו לגמרי בא הוא הפעם ואילו

 ונגן לזמר העת כל שחיכתה מסויימת גברת איזו בקירבנו שיש חושבים אתם גם
שלו? ולרולס־תיס הנודע הבלוז

מדי מאוחר יהיה שלא

ולבלות. יחד לאכול הולכים והיינו ערב,
 וכשחזרתי לאנגליה, נסעתי אחד ״יום
 רייס־ מנדי בחברת אותו מצאתי ארצה

 עם הביתה אלי פעם בא הוא דייוויס.
 לבלות שנצא ורצה מנדי, ועם שלו חבר
גי שהוא הראשונה הפעם היתר. זו יחד.

 מנדי עם חי הוא כעת חוסר־טאקט. לה
 עומדים אפילו והם בהרצליה, שלו בבית

 מרפי־ גט תקבל שמנדי ברגע להתחתן
•טאולי.״

 כמו נשמע לא זאת, 'לעומת הקונסול,
סי הוא קודם־כל להתחתן. שהולד אחד

 ובודקת בטהראן, נמצאת שמנדי לי פר
 מועדון- במקום לנהל לה שהוצעה הצעה
 ארובה תקופה איתה שיצאתי ״נכון לילה.

יו חודש מאז ״בערך מספר, הוא מאוד,״
טובים. ידידים עדיין ואנחנו האחרון, ני

 הדרך. ארוכה חתונה, עד מפה ״אבל
להתראות. נמשיך ודאי תחזור, כשהיא

השבוע חתיך

,התימו
שפך המ

בארץ, יפים הכי התלתלים את לו יש
 ומסתלסלים ארוכים כאלה בטוח. על זה

 שחורות־שחו״ עיניים לו יש בקבוקים. כמו
פנתר. של והליכה לוהטות רות

 בו, התאהבתי כמעט אישי, באופן אני,
 באחת לתומו לו מהלך אותו כשראיתי

התימנים. כרם של הצרות מסימטאותיו
 לו לתת יכולתי לא ואופן פנים בשום

 מעשה עשיתי אז פני, על סתם כד לעבור
ש מזה לי שהסתבר מה אותו. ועצרתי
 שלום שמו האיש כי הוא, אותו עצרתי

 אותו מכירים וכולם ,21 בן והוא לוי,
ההולנדי. שלום בשם

 19 בן כשהיה בי ההולנדי? שלום למה
 לאמסטר־ ונסע הכרם סימטאות את עזב

 הולנדית בדוגמנית התאהב הוא שם דאם.
 להם נולדה ואפילו ■יאטה, בשם יפהפייה
 בת־תערובת מירב, בשם משגעת תינוקת

 ותימני בשלג צחה בלונדית הולנדית של
 איזה לכם תארו שחום־עור, גיזעי ישראלי

יופי.
 שלום בי הוא, לי הסתבר שעוד מה

 מיק־ מתופף אלא הולך־בטל, סתם לא הוא
 כהן יזהר הזמרים את שמלווה צועי

בהופעותיהם. שרעבי ובועז
 להקות־ עם אפילו הופיע הוא בהולנד

 ולה־ הססויינג׳רס, הספינכס, כמו קצב
קונצר נותנות שהיו אחרות קות־מחתרת

 באמסטרדאם, המפורסם פארק בוונדל טים
אחרים. פארקים ובעוד

 אנחנו אמרתי, שכבר כמו הכל, אחרי
טובים. ידידים עדיין

 מסויימת תקופה יצאתי שלומית ״עם
 לאנגליה נסעה כשהיא אבל מנדי, לפני

 היה חזרה וכששלומית מנדי, את פגשתי
בשבילה.״ מדי מאוחר כבר
 עד לפחות שמעוניינת, מישהי אם אז

 מטהראן, תחזור שמנדי־אייס־דייוויס-שאולי
 ופתוח ומאושר חופשי קונסולנו מסתובב
להצעות.

מדי. מאוחר לכן יהיה לא שרק

להת הספיק גם ששלום הסתבר, ועוד
 ולנסוע שלו, ההולנדית מהדוגמנית גרש

 מועדוני- המוני חרש שם לסקנדינביה,
 אתם נראה, שהוא וכמו בהופעות, לילה
 היה לא שתיפוף לעצמכם מתארים בטח

לר יכולה אני שם. שלו היחידי העיסוק
 אצלו עומדות הסקנדינביות כל את אות

בתור.
 העסק מכל נשכר שיצא מי מקום, מכל

ה אנחנו, דווקא הוא שלו הגירושין של
 בבית גר כאן, שוב שלום כי ישראליות.

 היפי, בסיגנון מסודר חדרים, 12 בן בודד
חתי מלא תמיד שהבית זה שבזי. בשכונת

 פשוט הן הבית. בעל של אשמתו לא כות,
מנוחה. לו נותנות ולא אותו אוהבות

 נסיעה איזו מדי־פעם תופס הוא לכן
 להיות כדי לשארם־אל-שייך, או לאילת

 גם שהוא לסבתא שיספר לבד. עצמו, עם
זה. את לעשות מצליח

לוי שלום
עצוב יהיה שלא


