
מלכה
בכלא

 דרך- מלכת־המים בנישפי שמבקר מי
 בלומנפלד סימונה את ישכח לא קבע,

 היתה שנתיים שלפני זו וחעליזה, התמירה
 מקומה את פינתה אבל רצינית, מועמדת
 היתד, היא אופן, בכל חידה. לאורלי

עלי את תמיד יזכרו וכולם הקהל חביבת
 ותשובותיה הרחבים חיוכיה ואת צותה

למנחים. הקולעות
 צרורה צרה כיום. לסימונה, לה, אוי אבל
ששימ הנערה, אלה. בימים עליה נפלה

 הפרטית כמודליסטית לאחרונה עד שה
 בלית- עבודתה את עזבה פיצי, אופנת של

ה את לשרת והלכה גדול, ובבכי ברירה
החלי היא כבר. אז — כבר ואם מולדת.

 אז ברירה, ואין נפלה כבר שאם טה
 מן המירב את למצות תשתדל לפחות
המצב.

 לא ששירתה הזאת, הנחמודת ובכן,
הת רגיל, מישרדי בבסיס מהבית רחוק
 תמיד אבל מהתחייבויות, להתחמק, חילה

 גם שזה ונראה טובה. ומילה חיוך עם
 חצי- שבמשך מפני מסויים, גבול עד עזר,
ולא בעיות לה עשה לא אחד אף שנה

בלומנפלד סימונה
טליז לא שירות

 ולאן באה לא היא למה שאלות שאל
המ אבל מוקדמות. בשעות מסתלקת היא

 היה לא החדש והמפקד התחלפו, פקדים
 החיוכים, אפילו התפרפרויות. לסבול מוכן

עזרו. לא העצובות והעיניים והבדיחות
 הוכנסה שבועיים של נפקדות אחרי כך,

 מאד מצב יום, 19ל־ צבאי לכלא סימונה
 לעזור: ניסו כולם הדיעות. לכל נעים לא

הברי בקו שאינו ואביה סימונה, של אמה
 נ׳קי הימים משכבר חברה ואפילו אות,
 מירי הדוגמנית של אחיה ג, סגד ויי

 בפרוטקציה, כוחו את ניסה וייסגרג,
לשווא. אבל

א<ו־וע
תת־מימי

 ראש־ גיליון הזה העולם את שקרא מי
 המצולם הסיפור את בוודאי יזכור השנה,

 אילת במימי הצוללת אנגליה יפהפיה על
 הבחורה והדגים. האלמוגים את ומייפה

ש הדוגמנית כונד, סמנטה אלא אינה
 הצלם של רב לא שיכנוע אחרי — וויתרה

 מזג־ על - פילוסוןז דויד התת-מימי
 את והמירה לונדון של הגשום האוויר

 ובמסע־ האילתי בחום הצונת הקאריירה
צלילה.
 ניצחונם נחוג אלה בימים ממש ובכן,

 שכזכור הצלם, פילוסוף. ושל סמנטה של
 לכיוון מצלמתו את והסב צלם־סרטים היה

 יותר מזה עבודתו פרי ספר, הוציא המים
 מלח לכבודו אירגן המאורע ולרגל משנה,
 המי-ומי שכל אדירה, מסיבה האדום הסלט

 לא לי, ותאמינו אליה. הוזמן אילת של
 צפוניים אפילו אלא שם, היו אילתים רק

 שמש קצת לחטוף האפשרות על ששמחו
חורפית. אילתית

 והמצב־ מים, כמו שם קלחה הסאנגריה
 את שהזמין ינוקא, שחקים. הרקיע רוח

 את ולמסור נאום לשאת לבמה פילוסוף
 עיריית לראש סיפרו של הראשון העותק
ץ, נדי אילת,  והיד! הוא גם התרגש ג

שה גם מובן הספר. את שקנה הראשון
 של האור־קולי במופע הסתיימה מסיבה
 לאותו עד לצלול העז שלא מי וכל פיליו,

 קורם־ יעבור שמייד בו־במקום החליט יום
 באמת אפשר כאלה שמראות כיוון צלילה,
למים. מתחת רק לראות
 שבד מוקסמים, כולם היו כך כדי ועד
 יש כי אילת של החשובים החליטו במקום
 יוקרן שבו ענקי מיבנה לבנות בהול צורך

 וכך השנה, ימות כל האור־קולי המופע
 מנהלי הכיוונים. משני מורווח פילו יצא

 התצוגה חדר את להקדיש הבטיחו המלון
 המיבנה של לבנייתו עד זו למטרה שלהם

המיוחד.
 להופיע נבצר האירוע ממלכת אומנם,

 כעת הקופאת הבחורה, אבל אישי, באופן
 בחד תגיע שהיא חגיגית הבטיחה בלונדון,

 לחזות יהיה אפשר אז ועד פברואר, דש
 או הספר דפי מעל רק היפים במערומיה

הסרט. מסך מעל

הנאווה

 כרובין נאווה הזמרת את שרואה מי
 לא לבדה, מסתובבת כשהיא אלה, בימים

 אהבתה נעלמה לאן להתפלא שלא יכול
 אחיה רייס־דייוויס, דייוויד הגדולה,

בי- והאהבה בישראל שהתנחל מנדי, של

 ה<עוואל< ולנטינו

נמצא!
 זאת אבל יקרה? שזה מאמין היה מי

 מדור הפך שלפניכם המדור קיימת. עובדה
בעצמכם. שיפטו בדוק. וזה שידוכין,
 פולה על לכם סיפרתי שעבר בשבוע
 ש־ מאשין הדאנס להקת כוכבת וסדמן,
סי־ וכמו-כן בארץ, אלה בימים מופיעה

ותו בכלא יושבת שסימונה קרה ככה
מדו מסתובב הנאמן ג׳קי כפתורים, פרת

הימים. את סופרים וההורים ומתגעגע, כא
ש מה שאחרי משוכנעת מצידי, אני,
 עוד תכביר לא היא שם עליה יעבור

 ובלית־ברי־ והמימסד, זלצבא נגד מעללים
 לתום עד המולדת את נאמנה תשרת רה

סבלנות. רק הצבאי. שירותה

אופנה שד חתונה
 של היפה בתו מליץ, אוסנת של היא והפעם חתונד,-רבה על מבשרת אני ושוב
 המסיבה ואת אבא, של בביתו החופה את ערך הצעיר הזוג מליץ. ג׳רי האופנאי

במועדח. יערכו שלאחריה
 לעצמו יפלס בביזנס, חתנו עם יתקשר שנקר, בוגר אופנאי שהוא שהחתן, צפוי היה

 לא אבל החותן. של והשם הקליינטורה עם המלך דרך על ישר ויעלה בחיים קלה דרך
 עצמו את לבנות רוצה שהוא החליט דיר, רוני בישראל ששמו הבחור, דנן. במיקרה

חותנו. של המפתה הצעתו על חד־משמעית וויתר במו־ידיו,
 ולעת פיתרונים, לזמן אבל ? התרנגול על יעלה האפרוח אולי יום, ילד מה יודע מי

החדש. לזוג טוב מזל עתה

 לא-ידוע ישראלי בחור על לכם פרתי
מח היא שאותו פרידמן, רוני הקרוי
 ושמסיפו־ ארצה, בואה מאז בנרות פשת
 כך, ממנו. טוב מאהב אין כי מסתבר ריה
היש המאהבים רמת עלתה בושה, בלי

היה. כך שהיה ומעשה בזכותו, ראליים
 יצא שבו היום שעבר, הרביעי ביום
ב הטלפון צילצל לאור, הקודם העיתון

 שזיהה ובחור מאוחרת, לילד, בשעת ביתי
 ידוע בוטיקאי מלכה, כמקים עצמו את

כתוב את ממני ביקש נוצץ, ואיש־חברה
 כמובן אני, הנ״ל. וסרמן פולה של תה

 בנושא כשמדובר ועוד גבול, בלי סקרנית
 ולא הבחור, את לחקור התחלתי כזה,

 שהוא-הוא להודות אלא ברירה לו נותרה
היש הוולנטינו המבוקש, פרידמן רוני

 למה ולשאלתי ובעצמו. בכבודו ראלי
 בשם באמריקה עצמו את הציג ומדוע
 לו היתה שבזמנו מקס לי אמר בדוי,
 חשבו אפילו ושהם בארץ רצינית די חברה

 לקיר אותו לחצה זו ופולה נישואין, על
 בעיק- לבוא מתכוונת שהיא לו והודיעה

לעצמה. רק אותו ולאמץ ארצה בותיו
 יפה הרפתקה כל שהרי מקם, נבהל כאן

ש וככל מהבית, רחוק מתרחשת כשהיא
 עשה הוא מתקררת. היא כן מתקרבת היא
 לפולה מסר עשרה, מיספר התרגיל את
ב מהעניין ויצא לא-נכונים, וכתובת שם

 במימי מים הרבה זרמו מאז אבל שלום.
וה החברה מסיפור נרפא ומקס העולם,
 של תקן על שוב והוא הקודם חתונה

מבוקש.
 ניקי עם גר הוא אלה בימים אומנם

אר שבאה האנגליה הדוגמנית פרידמן,
ומנה נשארה ונכוותה, תצוגות למסע צה
 לא זה אפילו אבל עסקיו, את לו לת

 בפני שוב להזדהות לרצות לו הפריע
הגדולות. הכחולות עיניו במלוא פולה

ובית־חרושת שבוטיקים שהחליט מקס,

משתלמת/ הסבלנות
 רבות ששנים אפרתי, משה הרקדן

 היפה, שאשתו אחרי וגלמוד מדוכא היה
 רקדנית היא גם שהיתר, פז, אכיפה

 של ולטובתו השירה לטובת אותו עזבה
 בזרועותיה לבסוף התנחם ילידי, שוקי

 הכישרוניח הרקדנית נדלר אסתר של
שבע. בת בלהקת איתו המופיעה
 אין- בסבלנות כנראה שניחנה אסתר,

משת שהסבלנות לומר היום יכולה קץ,
 למשה שחיכתה אחרי לכך, וראיה למת.
באו נשואים הם היום שנים, משבע יותר
 ללא מאושרים ונראים יחדיו רוקדים שר,

גבול.

כרובין נאווה
הרומן סוף

 אני לצערי ובכן, פלאים. פרחה ניד,ם
 הרומן של סיומו על לכם לבשר חייבת

הללו. היפים בני־הזוג שני בין
תלו זרועו כשעל עתה המבלה דייוויד,

 אחרת, תל־אביבית יפהפיה ערב מדי יה
המחו רווקותו מחיי מאד נהנה נראה
 לה מסתובבת הנאווה נאווה אבל דשים

ומדוכדכת. גלמודה
 לדאוג יכולה היא לה, לדאוג שצריך לא

 היום, עד לה שהיה מי כל אבל לעצמה,
לדב — רציני היה לא בנר, מדן חוץ
 זה כשגם ועכשיו, לדייוויד. עד — ריה
 היא חתונה, או־טו־טו של תקן על לא כבר
פנויה. שוב

הסבה
מיקצוווית

 חברת של בשירותיה שמשתמש מי
 את בוודאי מכיר תכופות, לעיתים ארקיע

 המיפד, הירש, נעמי החיננית הדיילת
 טובה. ובמילה בחיוכים שיגרתית טיסה כל

 רציני, עוול לכולם לגרום עומדת היא אבל
 לראותה יהיה אי-אפשר הבא מהחודש כי

 ויורדת עוזבת, היא המעופפות. בין יותר
בחיים. האמיתי ייעודה את למצות העם אל

 החליטה הנולד, את כנראה הרואה נעמי,
ו קולנוע תל־אביב באוניברסיטת ללמוד

 החדש הממד שזהו טוענת והיא טלוויזיה,
 של ושפע הישועה יבואו ומשם בחיים

פרנסה.
 עשרים- בת רק שכל־כולה, הבחורה,

 בחיים, הרבה כבר הספיקה וחצי, וחמש
 סנ־ דני של הצמודה חברתו היא וכיום

 כבר ביחד הם כוורת. מלהקת דרסץ
 כל את להלם והכניסו שנה, מחצי יותר

מאוהבים שהם להם כשהוכיחו חבריהם

סנדרסון דני
מטנזד מחזיק

 אומנם, להיפרד. בכוונתם ושאין ברצינות
 יאריך ביניהם שהרומן האמין לא אחד אף

קיימת. עובדה זוהי אבל ימים
 צמודה התמירה נעמי את שרואה ומי
 מאמין לא קטן־קומה, כידוע, שהוא, לדני

למראה-עיניו.
 מקסימה, דיילת מפסידה שארקיט ברור

 יצאו והטלוויזיה שהקולנוע גם ברור אבל
מזה. נשכרים

 מספיק, לא אבל מאד טוב זד, לקונפקציה
 גילי הספר עם לשותפות אלה בימים נכנס

מס לפתוח מתכוונים והשניים גמליאלי,
ב נראתה לא עדיין שכמוה בוטיק פרת

 מהסנד העתיקו הם הפרינציפ את ישראל.
 בלוס־אנג׳לס היושבת זלצר עליזה רית

הו כוכבות של תיסרוקותיהן את ומעצבת
ליווד.

 לימודים מסיבוב מכבר לא שחזר גילי,
 ומכשירים שיטות איתו הביא עליזה, אצל

 שלא טוענים החדשים והשותפים חדישים,
הישרא הראשים וכל רבים ימים יעברו

האופ צו לפי צורתם את ישנו היפים לים
החדש. נה

להירגע. אפשר אז, עד
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