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 אבל חבל, סמח הסוף, מגיע ׳סוף סוף
 הסופר־ •שיל לנשואיהם היא הכוונה צפוי.

 בנפרד ולאשתו טל־שיר עמוס שחקן
ארזי. ירדנה הזמרת

 בגרמניה הופעות במסע נמצאת ירדנה
 ועמוס מסטיק, מנטה שוקולד שלישיית עם

 הקאמרי, בתיאטרון אלה בימים המשחק
אמיתי. שלאגר שהוא ספר מזמן לא פירסם

 היו הזה הנחמד הזוג ■שאצל זד, בקיצור,
 לספר צריכה לא אני רציניות בעיות
ה אבל נושן, ישן סיפור כבר זה לכם,
 בדירתם יחדיו להתגורר המשיכו שנים

 גם ■שכנראה עד ידידים, סטייל ישבאפקה,
 דירה ירדנה קנתה נסיעתה לפני נגמר. זה

שבאפקה. בדירה נשאר ועמוס בתל־אביב,

311 הצלחה |
 מצליח דבר אין כי ■שאמרו סמני גדולים חכמים כבר היו

 סיפורי על לשמוע אוהב לא תנו מאי ומי ההצלחה. מאשר יותר
? הצלחה

 בבחורה המדובר שכזה. סיפור בשבילכם לי יש ובכן,
 סולידי מאד באופן ובשואה להב, שרה לשם העונה ■שחרחורת

 הנחמד הזוג בתעשיה־ד,אווירית. כלכלן שהוא אפי ליבה לבחירה
בעיות: הרבה בלי מי־מנוחות על לו •וחי ילדים, ■שני מגדל הזה
 ושלווה שקט רק גועשים. גלים ואין ירידות, ■אין עליות, אין

נחלתם.
 שעות את :ניצלה :טורה, בתור השניים כל שעבדה שרה

 להנאתם סתם ככה לצייר, כדי הכביסה, לבין הכיור בין הפנאי,
 לשרה כנראה הועידו מלמעלה אבל בעלה. ■ושל שלה הפרטית

אחר. עתיד
 אמריקאי בקגה־מידד. גם מיליונר -שהוא איסטרן דולף
 הוא שם להב. הזוג לדירת ידידים ידי על הוזמן מטכסאס,
 במקום ובו הקטנה ■שרה של יצירותיה למראה לגמרי התבלבל

:לה לסרב היד, יכול לא הכלכלן בעלה שאפילו הצעה, לה הציע
 לטכסאס. איתו אותן לקחת כדי מעבודותיה, 30 רכש המקום על

אקסקלו גלריה גם ישנה שם, לו שיש העסקים כל שבץ מסתבר
 שבועיים לשרה לארגן רוצה ■והוא עצמה, את מכבדת -שמאד סיבית

א״תה. !תביא כבר היא העבודות שאר את תערוכת־יחיד. של
 כרטיס סיפק ומייד במועט מסתפק לא הזה שהוולף מפני זה

ואפי. לשרה לטכסאס, ושוב הלוך טיסה
 שהמילייונר ■ברגע יותר עוד נדהמו המומים -שהיו השניים

 לו תצייר ׳ששרה רוצה הוא :הצעה בעוד אותם הפציץ הזה
 סוריאליסטי בסגנון והכל ענק, קיר על שלו, בחווה קיר ציור

 לדחותה, שקשה הצעה היתה שזו כמובן סו. בקיאה כך כל שהיא
 לדחות ינסה משוגע שרק כאלה עתק סכומי הציע שהוא בייחוד
 על מייד קפצו ד,ם משוגעים. לא בכלל ואפי שרה אפל אותם.

 ישאר מי הילדים, על יהיה ,מה :אחת בעיה רק נותרה ההצעה.
לאמנית אמר במישפחה הראש וכאן בהם? יטפל ומי איתם,

טד־שיר ועמום ארזי ירדנה
סיום? או ניסיון

 עשתה זד, שבשלב אלא מאשתו. גט לקבל
 צו־ נגדו והוציאה ■תרגיל, דאז אשתו לו

עצ את דן מצא וכך מהארץ. יציאה עיכוב
משנה. למעלה בארץ תקוע מו

 מחפש ? לו שמשעמם מתוסכל עושה מה
 על עלה לא מעולם וחתיכות. בילויים

 מהסרטים. אהבה בסיפור שייתפ-ש •דעתו
 ולמוכל. לו שקרה מה :בדיוק זה אבל

 לגור ועברו עזה, אד,בד, התאהבו השניים
 והבחור הגט בא סוף ■שסוף עד !ביחד,

 את להרוויח כדי חזרה לחזור צריך היה
בפאריס. מוכר די הוא סוף סוף לחמו.
 ומתנתקים כזה דבר עושים איד אבל

 פיתרון: :נמצא וכאן ז האוהבת מהחברה
 מקום הרבים קשריו ידי על השיג ■נסע, דן

 מייד לה ושלח למיכל, מצויץ עבודה
ה בא כאן אליו. שתצטרף כדי כרטיס

 רב. היה והבכי התנגדו ההורים משבר:
 ניצח. בעולם ביותר החזק הקשר אבל

 הצעות כל את כולל הכל, כאן עזבה מיכל
 וטסה תלי, ולשותפתה לד, שהיו העבודה
עיניים. בכיליון המצפה לאהובה לפאריס

 בדד, פתאום עצמה את שמצאה הלי
 מיכל עם מתמיד טלפוני קשר מקיימת
 במהרה, תחזור ואולי יישבר שלזו .בתקווה

 ונורא מצליחה, מאד היא סיפוריה לפי אבל
 בבית־אופגה כיום עובדת היא לה. ■טוב

 משוכנעת אני ראשית. דוגמנית. בתור ידוע
 התחיל והיא ריבים ימים יעברו שלא

 לאווירה, בארץ, לחברים להורים, להתגעגע
סולו. לדגמן נאלצת שבינתיים ולחלי

משדה־התעופה הבער את לקחת
 צריכה פעם עוד שאני מצטערת אני
 שהבחור אחרי טוויג, סמי על לכתוב

העיתו בבל החדשות עומדי את מציף הזה
 אבל לטלוויזיה, פעם גזל מתפלח ■ועוד נים
 הוא הזה האיש לעשות? יכולה אני מד,

שניים. על מהלך כילות4? מדור
 הארץ שכל סמי, על הנוכחי הסיפור

 שר־ של ראשי הכי העוזר שהוא יודעת
 כחודה על הוא ארליך, שמחה האוצר
 שמה, את לכם לגלות יבולה לא שאני

למה. תבינו הסיפור ומהמשך
 לשני אמא היא הזז האלמונית הבחורה

 ביותר הרציניות החתיכות אחת ילדים,
של הוא אותה שמייחד שמד, ■בתל-אכיב,

 בבעלה. בוגדת לא היא חתיכה שהיא מרות
משום גדולה יותר עוד היא שלה הגבורה

מליאה. קצת בי אם משגעת, חתיכה היתד, היא בחיים. הכל היד, איטר לשרית
 פונטיאק מכונית אפילו לד, שנתנו עשירים, להורים בת ופלונדית, גבוהה היתד, היא

י .18 בת הפל בסד היתד, היא :חשוב הכי ■והדבר ומרשימה. ארוכה
 קילוגרמים בהרבה רזתה היא ראשית בחיים. שינוי מוכרחה שהיא החליטה שרית אבל

 סלבת־היופי לתחרות נרשמה היא שנית יקודם. ;מאשר חתיכה יותר עוד להיות ׳והפכה
 בחירתן את ניבאו שסולם הבטוחות המועמדות משיתי אחת חידה אורלי עם יחד והיתר,

 מגרמניה, :בפוטנציה עולד־חדש תייר, ■בתור, לעצמו, מצאה היא שלישית התחרות. לפני
איתו. להתחתן והחליטה להמבורג, שירדו ישראליים להורים בן סמי בשם

 הנכסף בתואר זכתה לא ■שרית בחיים. מסתדרות התוכניות כיל לא כי מסתבר אבל
 בדיוק לא זה סמי כי הבינה גם פתאום היא אז נורא. מאוכזבת היתד, ,אורלי עם ויחד

 עושה שד,יתד, ה״רעד״ את לד, עשתה לא כבר הפונטיאק מכונית ואפילו בשבילה,
גור. מוטה היה מכך שהרוויח מי פעם. לה

 היא שרית כי הנשבעים בצה״ל כאלה יש היום לצבא. ׳והלכה הכל את עזבה היא
בצבא. פעם ששירתה יפה הכי החיילת
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אהבה סיפור
כן־שימעון, מיכל הצמרת דוגמנית

 לנו. שהיו הטובות מהדוגמניות אחת היתד,
 ה־ ולפי אותנו, עובה הזאת היפה אבל

 שהיתי, מיכל, גוד. פור זה אז תיכנת
 גולדנכרג, הלי של הקבועה הזוג בת

 כשהחליטה אמיתי, לב כאב לה עשתה
 מהקאריירה. לד, חשובה יותר שהאהבה

 יחדיו קבוע באופן מופיעות היו השתים
 קונטרסט והיוו הדוגמנות, מסלול על

 מיכל מול והשובבה הנערית תלי מקסים:
הזוהרת. האלגנטית
 כשנה לפני שהתחיל הסיפור בקיצור,

 החליטה כשמיכל אלה בימים נגמר וחצי,
 במקום הגרוש ליבה לבחיר להצטרף סופית

 הסכיתו, ? האיש ומי פאריס, — מישבנו
ושימעו.

 שנים שהי ישראלי הוא שורר דן
 סרט לביים ארצה והגיע בחו״ל רבות
ביקש גם ההזדמנות באותה כשנה. לפני

 הגט מתבושש מדוע רק היא השאלה
 שאולי או בעיוות, ■שם יש האם ? מגיע ׳ולא
 ואולי לחוד לחיות לנסות החליטו רק הם

ויחזרו? שאי־אפשר יראו
 - שעמום מפני נראה, כך כל לא זה לי

 עם אלה סתוויים בימים מסתובב נראה
 לשם העונה־ שחרחורת יסד,פיח צעירה
 על אחראית בתור העובדת גכיזון, רווזי

ל יכול החדש. בשרוזון בלובי המארחות
וש בלבד, חולפת אפיזודה •שזאת הוות

 את לעצמו להוציא נועד העניין כל בעצם
אשריהם אז לא, אם אבל מהראש. ירדנה

דהכ ואפי שרה
לה לסרב שאי־אפשר הצעה

 תחשבו ואל מייד. שתבוא שלך לאמה נטלגרף בואי במישפחה,
 החביבה לזקנה טלגרפו הם לאילת. או לחיפה ו6ט#ר שהם

 את אלה בימים אורזת בריח־״ בילית :והיא, לארצות־זיברית,
 למצוא להב לזוג לאפשר כרי :בארץ, תנחת ׳ובקרוב מיטלטליו־,

 מיליונרים לארח ׳רק צריך שאמרתי: זהו בטכסאם. עושרם את
לבד. בא בפר השאר בבית.

 ראה מאילה, לא שהיא ידע לא סמי
 חיזר טילפן, הוא ונידלק. אחד יום אותה

 ; לפגי-שח ״רק והתחנן התחנחן ;רב, במאמץ
 לקולנוע.״ גם ואולי קפה, כוס על אחת

 הביתה אליה היה הראשון הטלפון
 ► ל־ היה השני הטלפון אפס. והתוצאה:

 השלישי תוצאה. אותה ובדיוק שלה עבודה
 הלילה. בחצות והפעם הביתה, שוב היד,

 לא הוא אם עלמת־החן אותו וכששאלה
 לה ענה כזו, בשעה יענה שבעלה פחד

 בחוצלארץ.״ שבעלך יודע ״אני סמי:
 נתקל שסמי ■וככל הטלפוניים, הלכו ככה
 יותר. התעקש הוא כך סירוסים ביותר

 למשמע ר,אמץ לא הוא אחד שיום עד
 איתך.״ להיפגש מוכנה אני ״בסדר :אוזניו

 תדהמה של תמימות דקות שתי אחדי
 שאני חוצה את ״ולאו סמי: אותה שאל
 י וקו־ קצרה היתד, התשובה אוחד?״ אקה

 בעלי.״ את לקחת ״לשדה־התעופה, לעת:
יותר. מטלפן לא סמי מאז

טוויג סמי
מבוזבזים טלפונים

 לבלות הזדמנויות הרבה לה נותן שבעלה
ב ליחוצלאירץ, התכופות נסיעותיו בגלל

שלו. העבודה מסגרת


