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 הדיסק־ג׳וקי סטיבנס דון את זוכרים
 וממועדון השלום מקול זה בארץ. הראשון

 דמות לזכור לא קשה ז״ל? מאצו אל
 דון על כל־כך. ומוכרת בולטת מסתובבת,

 אתם שגם כדאי שאולי דברים עוברים זה
 לכם סיפרתי בזמנו ככה, אז עליהם. תדעו
מבת נחמדה בחורה להריון הכניס שהוא

 לבת אבא הפך חודשים תשעה ובתום ים,
 אותה ראה לא היום שעד ויפה קטנה
נו חידושים יש עכשיו אחת. פעם אפילו
 למועדון בזמנו שהגיע הבחור אז ספים.

 בבעלי רב עזר נעזר גרוש בלי היפואי
 ונתן שנתן אלון באבי ובמיוחד המקום

 ריעות חילוקי היו אחד שיום עד ונתן
 שם עבד לא כבר ודון נעימים לא מאד

יותר.
 אלה בימים עלי נפלה הפצצה אבל

 הפיר־ של בתו ריצייס שטלי כששמעתי
 שהיא טלי קשים. ימים איתו עברה סומאי

 צל״שניק כינימין שלמה של גרושתו
כ לפני עברה יום־הכיפורים, ממילחמת

 עבר דיוק, ליתר או דון, עם לגור שנתיים
 שלמה אגב, בבלי. שבשיכון בדירתה לגור
 בניו- באושר לו וחי לאמריקאית נשוי
יורק.

חוסר של שונות מריבות אחרי בקיצור,

סטיכנס דון
נעים כד־כך לא
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 של להתמוטטות האמיתית הסיבה כי לגלות מותר כבר עכשיו

.אלא עצמה, על שגזרה הדיאטה היתה לא כוכי גאולה . הת .
 שהביאו לסיבות גירסות וכמה כמה שיש מסתבר עצבים. מוטטות

 אומרת הראשונה הגירסה העצבים. התמוטטות אל נוני גאולה את
 אחרת גירסה האישי. סיפורה את מאד לה הזכיר בסרט הסיפור כי

 — דווקא היתה גאולה של עצביה את שעירער שמי אומרת
 מילה ביניהן החליפו לא שהשתיים מסתבר שטראל. אופליה

 שררה וכי שלהן המשותפות לסצנות פרט הצילומים, עת כל
מובנת. בלתי קרירות ביניהן

 גאולה את להוציא־לשחרר העת כל ניסה גאולה של בעלה
 מצילומי כשבועיים נעדרה עצמה גאולה בסרט. מהתחייבויותיה

 ובעלה הצילומים, נפסקו ואז התקפות אותה פקדו פעם הסרט.
בעק נמנעה גאולה בפתח־תיקווה. חברים לדירת אותה לקחת נהג

 שמעה כאשר סביבה. הרעש מכל נבהלה היא מלהתראיין. שנות
 ונעדרה מהצילומים ברחה לצילומים, להגיע אמורים שעיתונאים

היום. כל
 היא האחרונה. בתקופה כפרימדונה להתנהג התחילה גאולה
 מיוחד אוכל לקבל דרשה הצוות, עם יחד לאכול סירבה התבודדה.

מיוחדות. דרישות העת כל והעלתה
גוני גאולה

במתח קצת

ב  רום ,ג
שה חד

 עשה מאד ארוכה תקופה אחרי סוף־סוף
 וכוונתי ומכובדת, חוקית האשה את הגבר

 בכדורגל, חיפה מכבי של הוותיק לשחקן
 הלוא בחיפה, דבר שם השנים כל שהיה

 ואשתו לוותיקים, שמילוביץ רום, דני הוא
 השניים פדל• לאה שעבר, מהשבוע החל

 של האדומה חיפה של מהימים עוד הכירו
 נשוי שמילו היה אומנם, אז, חושי. אבא

 הפריע לא עדיין זה אבל רום, לציפי
 שמח ממנה יותר ומי בו, להתאהב ללאה
גרושיו. ביום
 ולגור, לעבוד תל־אביבה לאה עברה אז

 למי וחיכתה ברמת־גן יפה דירה לה קנתה
 בא. אומנם והוא לשמילו, — למי למי

 פעמיים, אחר־כך בשבוע, פעם בהתחלה
הת ואחר־כך יום ועוד לסופשבוע אחר־כך

 עד הגדולה. בעיר בעיסוק להתעניין חיל
 לצידה ברמת-גן היפה בדירה לגור שעבר

 בטניס, עוסק החל המאושרת, לאה של
שמקו ואחרי ליד, הבא ומכל מדריד מורה,

 החליטו ואיכות, נפח תופס החל בעיר מו
חתונה. על השניים
קרו מאות לעיני שעבר, בשבוע ואכן,

 וכיום כולם, לשימחת נישאו ואורחים, אים
חדשה. רום גברת שוב יש

 כדאי שאולי השניים החליטו התאמה,
 אמרו היחסים, במערכת הפסקה לעשות

 עדיין זה אבל יחד. לחיות וחזרו ועשו
 בזכות יפיפיה שהיא טלי הסיפור, סוף לא

 פילוסופיה לומדת יקה, ואבא תימניה אמא
באוניברסיטה. הרוח ומדעי
 לצערה אבל להרצאה, באה אחד יום

והמח הספרים את ארזה הגיע. לא המרצה
 לתפוס בזמן בדיוק הביתה וחזרה ברות

 מייד במיטה. נקבה איזו עם שלה דון את
 חד הוראה ונתנה מהבית שניהם את זרקה

 למחרת לעולם. לחזור לא לדון, משמעית
 דון של חתימתו את לבטל לבנק הלכה

 4000 ובו שניהם של המשותף החשבון על
להפ כשגילתה לטלי, לה אד אבל דולר,
מהחש מזמן נעלם כבר הכסף שכל תעתה

 חשבון את ניקה לפניה, הגיע דון בון.
נברא. ולא היה לא כאילו הבנק
 הרבה כל־כך חיים נעים. לא באמת זה נו,

 טלי לא אבל בום. וטרד בנאדם עם זמן
 בשקם, יושבת היא לדין, ותתבע שתילחם

 ורק שעברו השנים ועל הכסף על מבכה
 אוען מהחיים לה יעלם שדון מתפללת
ולתמיד.

יעו ולא דבי לא
ת שאינני למרות מני  הפאט־ חובבי עם נ

 זה לוקשים. בולעת אני יגם לפעמים פות,
 שפירסמתי הסיפור עם כנראה לי שקרה מה

ש מי דכי, על שעבר בשבוע זה במדור
 צפריר, שלמה הצייר של חברתו היתר,

לאנחות. כולה הארץ ואת אותו ,ושעזבד
 לפס שהסיבה לי, לחשה קטנה ציפור

 •שחקן אלא אינו אחריה דבי שהשאירה
 שהובא ונטורה, דינו הצרפתי, הקולנוע

 המפיק בידי חודשים מיספר לפני לארץ
 ואף דבי עם כאן התיידד מילצץ, ארנון

 ובכן, במינכן. הצמודה לידידתו אותה הפך
 ונ־ לא ובטח יער ולא דבי שלא מסתבר
טורה.

 שבכוכבי הבודדים אחד הוא ונטורה
 ה־ שעתוני־הרכילות הצרפתיים הקולנוע

 שמו. את מזכירים אינם כמעט פאדיסאיים
 יכול שלא ובטח אשתו מם באושר חי הוא
 הצמודה, לידידתו דבי את ׳להפוך היה

 שקיבלתי החדשות העדויות שלפי מפני
 מעולם, אותה ראה לא שהוא רק לא

 אי״ שמה את שמע אפילו אם שספק אאל
פעם.

 נופלים לפעמים האלה. בעסקים זה ככד.
 כנראה זה מרושעים. רכלנים של בפת
 לי נותר לא אז המקצועי. מהסיכון חלק
 מוונטורה. מחילה זו בהזדמנות לבקש אלא
הגיעו הקודם בגיליון אודותיו השורות אם

חדש
בוונצואלה
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 יצא שסוף־סוף וישמחו קורנטים
 לאכיהו וכוונתי רציני, מתחרה

 לנשים הכדורסל מאמנת של בנה
 גרושה אווה, היא המאושרת תל־אביב.
 מוונצואלה שנים, בשלוש ממנו המבוגרת

 הכירה מישפחתי, לביקור ארצה שבאה
האהבה. ביניהם נדלקה ומייד אביהו את

 ברז לו עשתה שהיא נכון אומנם אז
יח התגברו הם אבל הרומן, באמצע רציני

 יגמור ואביהו רבים ימים יעברו לא דיו.
 אמורים ואז באל־על הזמני החוזה עם

בוונ אווה של להוריה יחד לנסוע שניהם
שאומ כאלה יש אומנם לניו־סטרט. צואלה

 בברז, אותה אכלת פעם שאם לאביהו רים
 הקטע יחזור שלא ביטחונות שום אין אז

 קדומות דיעות רק הן אלה אבל שוב,
באפריל. כנראה תתקיים והחתונה

 כמה לפני אז הברז? אותו הוא ומה
יצ והאהבה, הבילויים במיסגרת חודשים,

הכי שם במועדון, לבלות ואווה אביהו או
 שמחלק הישראלי היהלומן את אווה רה

 סברנסקי. אלי לבלגיה, ישראל בין זמנו
 התבלבלה זה, באלי עיניה ששמה מרגע

 בכלל שאני לי ותאמינו הצפון, את ואיבדה
להת שלא קשה כי אותה, מאשימה לא

 הענקיות העיניים זוג את כשרואים בלבל
 המתולתל השיער רעמת ואת הכחולות,
האישי. הקסם בעל אלי של השחרחר
 מיפי כמה אחרי להיפגש. נדברו השניים

 להיפגש החליטו המוסתר, הסוג מן גשים
 נסע ועשו. אמרו הצרפתית. בריביירה שוב
שבו כמה בילו ושניהם אווה ואחריו אלי
רע. בלי טוב אין אבל טובים. עות

 על עלה ואביהו רבים ימים עברו לא
 וכאן לעתיד, אשתו של ועוד הבגידה עניין
 מקשת. כחץ לאירופה והגיע בעבודתו נעזר
ה את אלי עזב הכל, על ששוחחו אחרי

 עזבה אווה ואילו בלגיה לכיוון ריביירה
 הושתק הכל ארצה. וחזרה אביהו לטובת

 שכבר כפי וכיום מהעניין, רעש עשו ולא
 אז החופה, לפני השניים עומדים צויין

במזל. שיהיה

 בכדורסל תל־אביב מכבי שנבחרת אחרי
 לא להיסטריה, הזה העם כל את הכניסה

 וכדורגל כדוריד כדורסל, שחקן שכל פלא
 כזה אחד ויחיד. אחד לאומי אליל הפך
 נח־ שמוליק הוא בחיים, הכל לו שיש

 של לשעבר כוכב ,32 בן רווק מיאס,
 ישראל. נבחרת ושל בני-יהודה קבוצת
 בענייני סטאר לא כבר שאומנם הבחור
 המקום את לעצמו שומר עדיין הכדור,

 שלו לסטאטוס וכוונתי ביציע, הראשון
כדו בהמון אחד כדור המיר הוא בחיים.

 וכנראה היהלומים, — ונוצצים קטנים רים
 כי זה, בשטח מאד רבה הצלחה שנחל

ב נוהג עונג, מדושן ברחוב הולד הוא
 מזה תלויה זרועו ועל משגעת מכונית
 כן״ תמי דוגמנית־צמרת חודשים ארבעה

 ברצינות, מאוהבים כנראה השניים דוד.
וקי חופה על מספרים קרובים חברים כי

רחוק. הלא באופק דושין

כלשהיא. בצורה אליו
 כאן היה לא לוונטורה :ספק יהיה שלא

אבנטורה. שום
דויד בן־ ותמי נחמיאס שמוליק

ברצינות לגמרי
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