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 לכם סיפרתי אחדים שבועות לפני רה

 הישראלי-לשעבר הניגמן, עמנואל איך
^ב בנאייריבי עתה היושב י -2״-ד:נ:  ז^

 חאשו סוראיה הגברת עם שלו ביחסים
 שהר־ ,המיליארדר של.השיה׳ אשתו קקי,
 הגירושין בתביעת כולו העולם את עישר,
ש חדש, סיפור כבר לי יש והנה שלה.
מהספארי. ישר הגיע
 שקנייתיות, הניגמן החליט שבועיים יפנל

 מסו־ אינן השאר וכל אמריקאיות סעודיות,
הטו הישראליות עם להתחרות בכלל גלות
ועשה. החליט מהבית. בות

ביו־ המפוארים ממועדוני-הלילה באחד
 רק כימעט כניסה יש שם בנאיירובי, תר

 של המפוארת החתונה נערכה ללבנים,
 בת ילדה שהיא הוריי, אפנה עם עמנואל

 יהלומן של ובתו כזו, ותמימה טובה ,22
 תמי" אוהב ועמנואל וטוב. תמים עשיר,

 שהנישואין בטוח אז כאלה, וטובים מים
ומאושרים. טובים תמימים, יהיו

שהנה
חופשייה שוב

ת מועו ש

טובה סגולה

3

ויין ארצי
אישי יחס

מבק ארוכות־הכנפיים הלבנות החסידות
כי החורף, בוא עם החמה בארצנו רות

ומצאתי. בדקתי כאלה. סכומים לקבל
 לפני התחילה ויין ארצי של הקאריירה'-

 אז שמילא אדם הכיר כאשר שנים, הרבה
במדינה. חשוב תפקיד

 נקשרו -ומאז בירושלים, נפגשו השניים
 ובין אישיות אותה בין הדוקים קשרים

מאד. לו שעזר ויין, ארצי
לאר סידר בינתיים, שנפטר איש, אותו

ואר הסתדרותית, בחברה מכניסה עבודה צי
 סידורים כל-מיני איש לאותו סידר צי

אחרים.
טו היום עושה ארצי אם יודעת לא אני

 עדיין הוא אם אבל אחרים, לאנשים בות
שאו פלא אין אז, כמו לזולת לעזור אוהב
אותו. הבים

אנ על להתחבב יודע מסתבר, כך ארצי,
השירו את למענם ולעשות חשובים שים
החיים. את המנעימים הקטנים תים

 אנשים וגם חסידות בחורף. כאן נחמד
 הקיץ לקראת ומעשים תוכניות עושים
הקרוב.

חסי על לכם לספר עומדת אני הפעם
אנשים. של שונים זוגות ושלושה אחת דה

להר צורך ואין מאד מפורסמת החסידה
 שהיא נזכיר רק הדיבור, את עליה חיב

 במקורה לבן חיתול עם לה שמעופפת זו
 מפורסמים הזוגות כמיטען. לבנבן ותינוק

 הרדיו איש דודקביץ, כני פחות. לא
 בעל- גם וכעת הזמר הילל משה ואשתו,

והשח בהירת־השיער, שרית ואשתו פאב
 בסיר- המופיע מוסקונה, אריה זמר קן
 אכלת — חייך ברקן, יהודה של טו

 היפה, ואשתו מיקצועי, כמותחן אותה
עדינה.

 אמיץ קשר שום נראה לא עין למראית
 אבל הזוגות, שלושת בין מייוחד באופן

 של בבתיהם החסידה ידידתנו כשתבקר
 פיקוד, יתפסו החדים ויורשי־העצר הנ״ל,
צנ חיתולים, המון משותף: הרבה יהיה
 קצד וצריחות תינוקות, מזון של צנות
קטנטנים. פיות של בות

הבחו אבל לי, תאמינו שלא יודעת אני
 למי מתכוונת אני בחדשות. שוב הזאת רה

 ואחר- ישראל, של נערת־חעשרה שהיתה
 ודוגמנית־לעת־ ידועה דיזנגופית חתיכה כך
מרש. שרונה א,צומ

 אחת פעם פעמיים, נשואה היתה שרונה
 ופעם פרי עמק והרדיו, הטלוויזיה לאיש
 וממנו חזרה שאליו אחד, למישהו אחת

רו לה היה אחר־כך פעמים. המון נפרדה
למו־ באים שהיו אנשים, מיני כל עם מן

 בת. ללדת שרוצה מי לכל הצעה לי יש
 מסתם או שלה, הטובות מהחברות שתבקש

 שיפיצו לבעלה, או לה שמקנאים אנשים
 מבעלה. להתגרש עומדת שהיא שמועות

 הגירושין על תדבר כבר הארץ כל כאשר
בת. תלד שהיא לה מבטיחה אני הקרובים,

והטלוויזה, הרדיו לשדר שקרה מה זה
 אל־על, דיילת היפהפיה, ולאשתו כנר דן

 לי נשבעו שנים כמה לפני ווכ. דפנה
 דפנה כי שמעו שהם שלי, המקורות כל
 כך כל לא אני להתגרש. עומדים ודן

ומאו יפים הם כמה ראיתי כי האמנתי,
 חזקות היו השמועות אבל ביחד. שרים
ממני. אפילו
 ממש, של בחקירה שפתחתי לפני עוד

 לצאצא. ממתינים ודן שדפנה לי התברר
 ונולדה חודשים כמה חלפו לא ואמנם,

הבכירה. בתם להם
 להגיע התחילו שוב חודשים כמה לפני

 טרחתי לא בכלל הפעם השמועות. אלי
ישב פשוט לא. או נכונות הן אם לבדוק

 וזה תלד. שדפנה עד וחיכיתי לי תי
 לזוג נולדה שעבר בשבוע קרה. אמנם
בת. עוד הזה היפה
 תסב- השמועות, עם תפסיקו לא אם אז

 כל היום — בהוצאות ודפנה ח את כו
כסף. הרבה זה תינוק

צ1א שר הקשרים

כנר ודן דפנה
בת — שמועה כל

 לרומן שהגיעה עד בתל-אביב, עדוני-לילה
דושניק. זאביק עם שלה הגדול

 לטובת והלכה קצת נפרדה היא ממנו
להת התכוננו השניים גילעדי. אלכם

 המקרר את שקנו אחרי אבל חתן,
 זאת בכל שהיא שרונה החליטה והרהיטים

זאביק. אל חוזרת
 ושרונה נגמר גם־כן זה זאביק עם אבל
השע לנער אחרות, הרבה כמו עברה,

 זה שהפעם ונשבעה הירש סמי שועים,
סופי.

 אם סמי. עם גם נגמר עכשיו והנה,
 מו- באיזה מבלה שרונה את רואים אתם

 עם או תייר עם בתל־אביב, עדון־לילה
 סתם שזה תדעו עשיר, ישראלי יהלומן
 שבור ממש שלה שהלב כיוון הכיף, בשביל
אלה. בימים

 הסיפור למה לכם לספר יכולה לא אני
העוב אבל זה, במדור דווקא מתפרסם הזה
לי. מתחשק כך אבל כאן, שהוא דה

כ והתרגזתם קראתם, כולכם בטח
 ארצי שמקבל הענק משכורת על שקראתם,

 תל-אביב, עיריית ראש של האיש ויין,
השכו לשיקום להט )׳(״צ׳יצ״ שלמה

 180ל־ הגיעו שם שנזרקו הסכומים נות.
חש על גם ודובר לחודש, לירות אלף
צמודה. ומכונית נהג הוצאות, בון

 הזה לאיש יש מאיפה לבדוק הלכתי אז
מצליח הוא ואיך אישי, קסם הרבה כך כל

מרש שרונה
במועדונים בודדה
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