אין מוח
לשרונה

דויד אכידן ,סופר ,משורר ,מחזאי,
במאי ,מה לא? הוא כותב ,מביים ותמיד

בדרך־כלל היא זו שמשגעת להם את השכל .היא יפה,
בעלת גיזרה נהדרת ודוגמנית מבוקשת .אני מתכוונת לשרונה

מרש.

רק להזכיר לצעירים שביניכם מי זו שרונה .אז ככה ,היא
התחילה מוקדם מאוד .כבר בגיל  16היא היתד ,נערת ישראל,
ושנתיים אחר־כך נישאה לקריין ,שהיה פעם פופולארי ,ע מ ק
פרי .כמובן שהם התגרשו ,ושרונה שוב נישאה ,אבל גם נישואין
אלה לא החזיקו מעמד זמן רב.
מאז הפכה שמנה לאחת המבלות הגדולות של תל-אביב,
כשהרומן שלה שזכה להכי הרבה פירסום ,היה עם שדר־ד,ספורט
אלכם גילעדי ,וזאת משום שאלכם השמיע איומים על חתונה,
אם כי נסוג מהם במהרה.
אחרי גילעדי המשיכה שמנה לשגע את הגברים וההגברברים,
וכשאני אומרת לשגע ,אני מתכוונת לשגע שיגעון של ממש.
אבל השבוע שמעתי סיפור ,שנוגד את התיאוריה הזו .שמנה
ניהלה רומן קצרצר ,עם איש העסקים הצרפתי העשיר ז־׳אן
מסמי .במשך שבוע שלם היא התגוררה איתו במלון היאט
בתל-אביב ,וחשבה שכמו את כולם ,היא משגעת גם אותו.
למסייד ,מסטי דנן היה עוד דבר שמשך את שמנה ,פרט
לעושרו ופרט לקשר שלו לאופנה — שכן השניים נפגשו
במיסגרת שבוע האופנה שבו שמנה דיגמנה ,והוא בא לרגל
עסקים .יש לאותו אדון מסטי מכונית בלתי רגילה ,רולס רויס
לבנה ,שכל מי שראה אותה השתגע אחריה .שמנה ,כשלא היתה
בחדר בהיאט נסעה לה ברולס רויס ,עד אשר שמעתי שז׳אן
מסטי סיים את יחסיו איתה ,ושלח אותה לחפש מחזר אחר.
פניתי לז׳אן ,ושאלתיו מה קרה .הוא אמר לי :״די ,נגמר
לי .בשבוע הבא אני חוזר לצרפת ,ואין לי כוח לרומנים ארוכים.״

שרדנה מרש
בלי רולס־רויס

אהבה .לא באמריקה
יש לה הכל לבחורה הזאת .היא גם
חתיכה ,גם בלונדית׳ גם עשתה דיאטה
בזמן האחרון ,גם עיתונאית ,גם סטודנ 
טית וגם בתו של הבעלים ועורך ידיעות
אחרונות .אני מתכוונת לג׳ודי מוזס,
שזינקה בחודשים האחרונים מהפרוביג־
ציה של שיכון הוותיקים ברמת־גן ,שם
היא מתגוררת ,אל המסיבות והאירועים
הכי חשובים של תל־אביב.
לג׳ודי ,מטבע הדברים ,היו יותר מחז 
רים מאשר לכם לירות בכים .אבל יום
אחד היא קמה והחליטה לעשות לה סדר
בראש .פשוט ׳לארגן את הרשימה ,לנפות
את כל מה שהיא קוראה ״זבלה״ ולהת
חיל לחשוב על החיים ברצינות.
ג׳ודי ידעה שאם היא תעשה את החוש 
בים הזה בארץ זה לא כל־כך יסתדר לה,
משום שהיא תהיה' נתונה להשפעות של
כל מיני אינטרסנטים שרוצים בה ואותה,
אז היא עלתה על מטוס ונסעה לה רחוק־
רחוק ,לניו־יורק הדוויה .המצב בארץ,
נכון לרגע שבו ניתקו גלגלי מטוסה
מארץ הקודש :שני לבבות שבורים אבל
עם תיקווה .האחד של פוליטיקאי צעיר
שהתפרסם לאחרונה ,והשני של זמר
צמרת שמפורסם כבר הרבה זמן.
ניו־יורק חייכה אל ג׳ודי ,וג׳ודי אהבה
את ניו־יורק .כבר בימים הראשונים היא
החליטה לעצמה :יהיה מה שיהיה ,לפולי 
טיקאי ולזמר אני לא חוזרת .אבל למי
כן ,היא לא בדיוק ידעה.

ואז זה הגיע .כימעט באקראי ,או נכון
יותר באקראי מתוכנן ,פגשה ג׳ודי את
משה קורצל ,בחור ישראלי שנמצא

נשאר לו זמן גם לאהבות .עובדה ,דויד
היה נשוי פעמיים .אשתו הראשונה היא
עורכת לאשה גדודיה אכידן ,היום
כדיר ,לאחר נישואיה לעורך-הדין .אש 
תו השניה היתה לילי אכידן ,דוגמנית
ושחקנית .השלישית לא היתד ,כל־כך אש 
תו .הבמאית דליה מכורך היתד ,חברתו
משך כמה שנים ,והם חיו יחד ללא נישו 
אין עד שסיפור אהבתם נגמר.
עתה יש לדויד ,אהבה חדשה .אהבה
זו החלה ,כאשר דויד עמד לנסוע לפסטיבל
קאן להפיץ את סירטו ,׳שדר מן העתיד.
התברר לו שהוא מאוהב בחיילת יפה ש 
השתתפה בסרטו בתפקיד קטן .שמה של
היפה הוא נילי ,אבל דויד מסרב למסור
עוד פרטים  :״היא חיילת שקטה ונחבאת
אל הכלים ,היא עדיין צעירה ולא אוהבת
את רעש הפירסומת.״

האהבה התעוררה מחדש ,אך הפעם היא
היתד ,מבוגרת ותכליתית יותר .לא עברו
יומיים של הכרות מחודשת' ,וג׳ודי כבר
בישרה לכל המושבה הישראלית בניו-
יורק :אני מתחתנת.
אלה לא היו דיבורים בעלמא .אביה
של ג׳ודי ,נוח מוזס ,הגיע יחד עם
ראש־הממשלה מנחם כנין לניו־יורק.
מהם אבא בוודאי שמח על הפגישות שלו
עם כל מיני אישים חשובים ,אך הוא שמח
יותר מכל על כך שהבת היקרה שלו
הודיעה לו שהיא מתחתנת ,עם החבר
מאז ,ולא ,רחמנא ליצלן ,עם הזמר או עם
הפוליטיקאי.
סיפור עם הפי־אגד? לא בדיוק ,או
אולי כן בדיוק ,אני לא מכירה את קורצל•
ג׳ודי חזרה לארץ והחליטה  :עוד לא הזמן
לסיים את חופשת הנעורים .היא הודיעה
לכל מי שהיה מעוניין ,זאת אומרת קורצל-
אבא מוזס וכל הידידים הוותיקים :אני
לא מתחתנת.

ג׳ודי מוזס
יותר טוב בארץ
עתה בניו־יורק לרגל לימודיו .זו לא
היתד ,היכרות חדשה .עוד בתקופה שלפני
הפוליטיקאי ׳והזמר ,ולפני שקורצל הח 
ליט להיות סטודנט אמריקאי ,הוא היה
החבר הקבוע' של ג׳ודי .הם נפרדו ,היא
נשארה בארץ והוא המריא לו.

,יי

צילום
מצב
צחי

סקופ ב אי חו ר
מכשיר הקשר הוא אהבתו הגדולה ביותר .הוא יושב ומקשיב לו ומדווח מייד
לאומה ,על כל דבר המתרחש בעולם .הוא בדרך כלל הראשון שיודע .אם לא הבנתם
עד כאן על מי אני מספרת לכם ,סימן שאתם לא מאזינים לחדשות .מיכאל )״מיקי״(
ו״ורדום ,קשבנו הנודע ,הוא האיש.
אבל לא רק מכשיר הקשר משמש לו ידיד ורע .מיקי היד ,נשוי לי ר ד ק ח
קירשנבוים .במשך כמה שנים חי לו הזוג ביחד ,עד שלפני שלוש שנים נפרדו דרכיהם.
במשך תקופה ארוכה הם חיו בנפרד זה מזה ,לפני כשנה התגרשו רשמית ,ומיקי הפך
רווק.
הסיפור של הגירושין ,הגיע אך לאחרונה לאוזני האנשים ,שלא כמו הסקופים
שלו שמגיעים מייד .בד בבד עם סיפור הגירושין ,נודע לי שיש למיקי חברה חדשה.
שוחחתי איתו והוא סיפר לי :״נכון ,התגרשתי לפני כשנה מירדנה ,אבל אנו כבר לא
ביחד כימעט ארבע שנים .נכון שיש חדש בענייני הלב אצלי ,אך זד ,לא קונקרטי ולא
חשוב ,לכן אני מעדיף לא לדבר על כך.״
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כימעט וסתמתי את הגולל על
אוסטרובסקי הצלם ,והכרזתי עליו כעל
רווק ניצחי .כזה ■שמוקף אומנם בחתיכות,
אבל נשאר לבד בסוף .אז יש לי הפעם
חדשה מרנינה דווקא .כבר הרבה חודשים
שמחלקת איתו את דירת הרווקים שלו
בחורה בשם אילונה ,שהיא גם נאה
מאוד וגם חכמה.
לאילונה ,שניהלה את אחת המחלקות
במלון ש רתון ,נמאס מאחריות והיא לקחה
שנת חופש .בתקופה זו היא פגשה את
צחי ,הוקסמה ולא ויתרה .וכמה שהוא
בעט יותר ,ככה היא יותר ויותר לא
ויתרה לו .אז היום אני שמחה לבשר
לכם שהם גרים יחד כבר הרבה חודשים,
משתזפים על הגג שלו מבסוטים ואוהבים.
הוא שאמרתי לכן ,בנות .איתם שם
המישחק הוא סבלנות.

צחי אוסטרוכסקי
להשתזף על הגג

