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 קשד. גניקולוגי ניתוח בפני עומדת נד,

 עסקיו את לעזוב לווין מיהר בשווייץ,
 שבו ד,ם גרושתו. מיטת לייד להיות ונסע

עימו. להתגורר חזרה ושרונה ביחד לארץ
 מי־מנו־ על התנהלו המשותפים חייהם

 מחדש. להינשא שלא החליטו הם אך חות,
 לכל כמו משברים, היו בפעם פעם מדי
ש שרונה, אבל משותפים, חיים החי זוג

 אחת והפכה לבשל למדה גם בינתיים
 תל- של הנוצץ בחוג הטובות הטבחיות

בווי דבר לכל כעקרת־בית כיהנה אביב,
 הלפני לרומן עד שבכפר־שמריהו, לה

שלה. אחרון
ב שרונה פגשה אחדים חודשים לפני

 רומן זה היה דושניק. זאב אל־על, דייל
 הגדולים הרומנים תחילת את שהזכיר

מבו שרונה כבר היתד, הפעם אולם שלה.
 היא יותר. עשיר ניסיון ובעלת יותר גרת

להת המשיכה לווין, את לעזוב מיהרה לא
 כלפי רגשותיה את לבחון כדי בבית, גורר

תוך סוער, רומן איתו וניהלה הדייל,

 זד, משרונה. יפות יותר ואפילו בחיים,
 שם שהיתר, בשיחה שלה. הראש בגלל

 בחורה ראיתי פיתאום ממש. הקסימה היא
 גם שהיא וזה ורגישות, שכל לה שיש
העיתו העניין.״ את מקלקל לא זה יפה,

 :המצב את לגילעדי הסבירה הידידה נאית
 זו לשעבו/ שלה, הבעל עם שהיא ״זה

 זה אבל עליה, להתגבר שאפשר בעייה
 דייל עם סוער רומן עכשיו מנהלת שהיא

 תוכל לא אתה אפילו כך, על באל־על,
להתגבר.״

 דף
חדש

 מתמד כשהוא במרץ, מחזר החל לכס
■  פעם, מדי ממנו. ותיקים שניים עם דד י

 בחוץ־ ודושניק עסוק היה לווין כאשר
 לידידים נפגשים. ושרונה הוא היו לארץ
מיבצע הצלחת על שאחראי מי אז סיפר

מארש ושרונה גילעדי אלכם
ובישול ציור אהבה,

 שמעון עם המשותפת המיסגרת שמירח
לווין.

 היה דושניק ולזאב ללווין לשרונה,
 היא ששוב זמן, של עניין רק שזה ברור

 דושניק. אל ותעבור מטלטליה, את תארוז
 השלושה הכניסו לא אחד דבר רק אולם

גילעדי. אלכם את — שלהם לשיקולים
עיתו לבית גילעדי הוזמן שעבר בפסח

 גם היו האורחים בין שלו. ידידה נאית,
 אחר- הודה ״נדלקתי,״ לווין. ושמעון שרונה

 כבר נדלקתי שלא כפי ״נדלקתי אלכם. כך
 היופי על רק היה לא זה שנים. הרבה
יפות בחורות הרבה לי היו כבר שלה.

בטל והאולימפיאדות האירוויזיון סאדאת,
 הכי המיבצע יהיה ״זה הישראלית: וויזיה
 אני אבל קשה, והכי בחיים שלי גדול

בו.״ אצליח
לאי גילעדי אלכם ירד שבועיים לפני

 עמוסה היתד, אילת חופש. ימי לכמה לת
 מלבד הארץ. חתיכות במיבחר עת באותה

הת קצרצרים ביקינים לבושות נופשות
 כל גם אלכם התגורר שבו במלון ארחו

לב שבאו מלכת־היופי, תחרות מועמדות
האלמוג. חוף של מלכת־היופי את חור

 מודה שהוא כפי ונהנה בילד, אלכם
מל־ זמן.״ הרבה כבר ביליתי שלא ״כמו

מארש שרונה
וגירושין נישואין

 של בחברתו להסתופף שמחו היופי כות
 אלפי־ היווניה הזמרת המפורסם. השדרן

 עוד ידידות קשרי אלכם קשר שעימה דה,
 בכל אותו ליוותה האירוויזיון, מתקופת

הלך. אשר
 שרונה גם באילת נפשו עת באותה

 עיר היא אילת דושניק. וזאב מארש
 רפי של הכפר שוכן לה ומחוצה קטנה,
 את שמכבד מי כל מגיע שאליו נלסון,
הזו שני ושרונה. אלכם נפגשו ושם עצמו,

 חתיכה עם ואלכס וזאב, שרונה גות,
 הם בנעימים. בילו שעה, חצי בכל אחרת
 הזמן כשכל ורקדו, טיילו לשייט, יצאו

 ואלכס דושניק עם שרונה :ברורה החלוקה
שונות. ידידות עם

 מיהר באילת לשהותם האחרון ביום
 הוא למחרת לתל־אביב. לחזור דושניק

 לחדל. עבודתו במיסגרת לטוס אמור היה
 אלכם. של חזיתית למיתקפה ציפו הכל

 ״היה לשרונה. התקרב לא אפילו הוא אולם
מצ שרונד, כולל שכולם, ידעתי זמן. לי

 לעשות החלטתי אני אבל להסתערות, פים
ובטוח.״ מתוכנן זד, את

באי הנופש לכולם נגמר יומיים כעבור
לתל- ושרונה לירושלים חזר אלכם לת.

 השלב את להפעיל הזמן הגיע אז אביב.
ה את הרים אלכם התוכנית. של הסופי

 הארוכות השיחות אחת זו היתר, טלפון.
 ״תארזי :לשרונה הודיע ובסופה בחייו

 אותך שתביא משאית שולח אני הכל, את
לירושלים.״ אלי הדברים עם

 שרונה, אל הגיעה לא אומנם משאית
 40 כעבור אצלה היה עצמו אלכם אולם

 הפליגו והשניים מוכנה היתה שרונה דקות.
שרונה. של החדש לביתה לירושלים,

 שהמציא כזוג שניהם מסתובבים עתה
 לבניין שרונה את לקח אלכם האהבה. את

 פרי, כגברת הכירה שאותו הטלוויזיה,
 החליטו הם ידידיו. בפני אותה והציג

ה את ״להרוויח כדי במהירות, להינשא
 מרווחת לדירה לעבור הכרנו,״ שלא זמן

חדשים. רהיטים ולרכוש יותר,
 בחייה. חדש דף לפתוח החליטה שרונה

 היא ודיסקוטקים. מסיבות זוהר, עוד לא
 יפה הכי הבית את לאלכס להקים עומדת
 ״היא בציור. ולהתרכז להיות, שיכול

 בציור, מבין כל-כך לא אני נהדר. מציירת
מבש גם היא נהדרות. שלה העבודות אבל
 מסכם מבין,״ כן אני ובזה מצויין, לת

שלו. האחרונה ההפקה את אלכס
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