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באיטליה דיי הנסיכה
לאיטלקים מובטלים בין

 הקטנות בבעיות מדי יותר עסוקים אנחנו
 מתמוטטת, כלכלה מילחמות, לבנון, — שלנו

 לא ואנחנו — וחברי־כנסת שרים של מריבות
 אירופה כל עומדת ימים שבועיים שכבר יודעים

הרגליים. על
 על הגרעיניים הטילים הצבת בגלל לא זה לא,

 של המטורפת נסיעתו בגלל לא גם זה אדמתה.
 אירופה בביטבורג. לבית־הקברות רגן, רונלד

 לה שקוראים דיאנה, הנסיכה בגלל משתגעת
 המפוצצת מלתחת־השמלות ובגלל דיי, בקיצור

שלה.
 החליטו צדלם הנסיך ובעלה דיי הנסיכה

 הכותרות באיטליה. יום 13 של לחופשה לנסוע
 שני ירח־דבש כעל החופשה על הכריזו באנגליה

 המלכותי הצלם צילם הנסיעה לקראת לבני־הזוג.
 והנפיק בני־הזוג, של תמונות סידרת הארמון של

 לנסיעה שקדמו בכתבות בריטניה. לעיתוני אותן
 שהגברת מפוארת, מלתחה על העיתונים סיפרו

 ידעו העיתונאים לטיול. איתה לקחת מתכוונת
 שארזו שמלות, 75 של המפוצץ במיספר לנקוב

 הכתבות בצד ואומנותיה. משרתיה למענה ג
 אדום במיקטורן הוא — הזוג של תמונה הופיעה ־

מהממת. בשימלה והיא
 כך היה לא אבל מאור, נחמד אולי נשמע זה

 נוקבות, בביקורות דיאנה על ירדו שם לבריטים.
 לחשוב הנסיכה מעזה איך הכותרות: בכל ושאלו

 יותר יש כשבמולדתה גרנדיוזיות, תילבושות על
מובטלים? מיליון משלושה

 השפיעו כנראה הביקורות לדרכו, יצא הזוג
 שהגיעו ובצילומים חזקה, בצורה דיאנה על

 צנועות, בתילבושות הנסיכה נראתה מאיטליה
 וללבוש לעשות הגדילה אף היא צבע. חסרות

 אופרה. בפתיחת בעבר הופיעה שבה שימלה, שוב
 הם נגדית. בביקורת פתחו מצידם, האיטלקים,

 שעלתה בחורה סתם כמו נראית שהיא כתבו
 אינם והם ייחוד, שום בבגדיה שאין לגדולה,
 אחרי משתגעים כל־כך האנגלים מדוע מבינים
 אינו הוא האיטלקים, שלדעתם, שלה, הלבוש
מעניין.
 מה את לדיאנה לתרגם הספיקו לא עוד
 כאן: עד החליטה: והיא באיטלקית, עליה שנכתב

 והלבנות, הצנועות החליפות כל את הצידה זרקה
 האדומות השמלות כל את המיזוורות מן ושלפה

 והתחילה הגדולים, המחשופים בעלות והנוצצות,
 בתילבושת שעה חצי כל האיטלקים, את להפציץ

להם! שיראו אחרת
הביקורת. מן בהם חזרו הבריטים העיתונאים

 סוף־סוף הראתה שדיאנה שמחו דווקא הם
 שהגיע וכתבו אמיתית, אופנה זו מה לאיטלקים

לכותרות. תחזור האנגלית שהאופנה הזמן

ה נו מזניו  ה
המיליונר ונינדי

 יש למזכירות. מיוחד מעמר יש העולם בכל
 גדולות להיות שחולמות סתם, קטנות, מזכירות

ההתחלה. מן גדולות שהן מזכירות ויש וחשובות,
 לפי כמובן, משתנה, המזכירה של המעמד

הבום.
 כבר מכולן הגדולה שהיא אחת, יש בארץ

 מזכירתו בהדב, אורה וזוהי שנים, הרבה־הרבה
 מאייר, מרדכי של והנאמנה הצמודה האישית,

 לומר צריך אולי (או שלום מיגדל של האיש
מאייר). של שלום מיגדל — להיפר

 שהוא לאורי, שנים הרבה כבר נשואה אורה
 ועטורי־ הגבוהים הכדורסלנים של המעסה

 האחת תל־אביב מכבי קבוצת של הגביעים
והיחידה.
 יוצאת־ בצורה אלגנטית כאשה ידועה אורה

 בלי אותה יתפסו שלא אלגנטית, כך כדי עד דופן.
בקיץ. אפילו גרבי־ניילון,

 גם אורה את לפעמים לוקח מאייר הבוס
 קשורים בדיוק לא שהם חגיגיים, לאירועים

 ביחד השניים נראו כך ישיר. באופן בעבודה
המיל ביום־העצמאות שערך המפוצצת במסיבה

מיגדל שלו, המפואר במלון תמן ליאון יונר

 שרצה זוג, שכל מסיבה היתה זו בהרצליה. דניאל
 200 שעלה כרטיס לקנות נאלץ בה, נוכח להיות
 שהם הרבה וגם בארץ, משהו שהוא מי וכל דולר.

 רוצים שנורא־נורא ומי משהו, שהם חושבים
במסיבה. היו משהו, להיות

 לספר רוצה אני הזאת המסיבה על לא אבל
האחרונים. בחגים ממסיבות שבעתי הפעם. לכם

 בגימנסיה הלומד גדול, בן יש ולאורי לאורה
בגימנסיה איתו ביחד בתל־אביב. הרצליה

ממי
גזפדיס
באבא

 רו־ פנינה של הסיפור את זוכרים אתם
 אותו מצאה שהיא זה שלה? ואבא׳לה זנבלוס

 סיפור לי יש הפעם אז גלות? שנות אלפיים אחרי
 33 אחרי אביה את שמצאה בחורה על דומה,
שנים.

 לא רגע, סטן. טלילה בשם בבחורה מדובר
 אליכם. השמיים את מביאה היא לשמיים, לקפוץ
אסט היא סטן, אביבה אמה, כמו סטן, טלילה

הכוכבים. לפי מפות ועושה רולוגית,
 מוזר. סיפור־חיים לטלילה שיחקו הכוכבים

 זה את זה הכירו סטן, ופרנק אביבה הוריה,
 והולידו התחתנו שם באוסטרליה, שניהם כשהיו

 לארץ באה אביבה נפרדו, שנתיים אחרי בת.
 מגיל במחשבים. ועוסק לאמריקה לו נסע ופרנק ן

טלילה. אותו ראתה לא שנתיים
 צעיר בגיל והתחתנה הילדה גדלה בינתיים

 לה יש שממנו יוספי, גבי בשם בחור עם מאוד
 וגבי טלילה .17 בן כבר והוא ראובן, בשם בן

 ילדים. שני עוד לו ויש שוב התחתן גבי התגרשו,
טובים. מאוד ביחסים נשארו השניים אבל

 על ספרים שני טלילה כתבה השנים במשך
 עלה ממנו עותק שכל הראשון, מן אסטרולוגיה.

 לא שיצא השני, עותקים. אלף 25 נמכרו דולר, 17
ב הוא גם נמכר שלך, האישי המזל ושמו מזמן

אזלה. כבר הראשונה המהדורה העותק. דולר ג!
 בעלה- לאור מוציא טלילה של הספרים את

 משהו הזה העיסקי בזיווג יש ואולי לשעבר,
מסחררת. להצלחה שגורם
 טלילה ניהלה ומזלות, כוכבים מעיסקי חוץ

 שאומרים: וכמו טייס, עם רומן שנים כמה לפני
 של אביה פרנק, גם עצמה. על חוזרת ההיסטוריה

 אומנם והטייס, טלילה השניים, טייס. היה טלילה,
 נחמדה, בת לעולם הביאו אבל התחתנו, לא

כש נגמר הרומן שנים. 6 בת היום אביגיל,
 כן, לאן? נסע, הטייס שנה, חצי בת היתה הקטנה

לאמריקה.
 שמע באמריקה. מתחיל הסיפור של בית פרק
 כל לאוזני הגיע טלילה של הפופולאריים ספריה

לה ושלח טרח הוא לאביה. גם אמריקאים, מיני

 מתבטא ואיך מאייר. הבוס, של נכדיו גם לומדים
 אספר' אני או, הבכירה? המזכירה של מעמדה שם

 או עייף, אורה של כשהילד פעם, מדי לכם.
 ולוקחת מיוחדת מונית באה לו, דואגת כשהיא

הביתה. אותו
 בו מסתכלים לעומתו, מאייר, של הנכדים

 הם ואילו למונית, באלגנטיות נכנס כשהוא
 ונוסעים הקרובה תחנת־האוטובוס לעבר צועדים
פשוטי־העם. כל כמו ציבורי, ברכב הביתה

 שהתקשר אחר, אמריקאי התעלמה. היא מיכתב.
 בתשובתה, וזכה הגדולה מארצות־הברית איתה

 ספריה את לתרגם הרוצה מוציא־לאור היה
ביזנס. לדבר תבוא שטלילה ביקש הוא לאנגלית.
 ההכנות מן וכחלק לנסוע, החליטה טלילה

 אשרה. לקבלת האמריקאית לשגרירות ניגשה
יש אם ושאלו אשרה, לה לתת רצו לא בשגרירות

מאייר מרדכי
ת בין ם מוניו סי בו טו או ל

בהרב אורה

סטן טלילה
למזלות כוכבים בין

 גירדה טלילה באמריקה. קרוב״מישפחה לה
 — קפצה ואז וחשבה חשבה דקות, כמה בראש

 דרכון לה מגיע ובעצם אבא, שם לה יש הרי
 לה להנפיק הפקיד הסכים בינתיים אמריקאי.

לחודש. אשרה
 שנה, 33 של פרידה אחרי קצר, זמן בעוד אז

 אותה שיארח שלה, אבא עם טלילה תיפגש
בארצות־הברית. בביקורה

בכוכבים. זאת צפתה היא אם מעניין

שיף ושה שר
 איל־ שיף, חיים את בוודאי, מכירים, כולכם
 את מכירים גם כולכם הישראלי. המלונות
 מי אבל חיים. של אשת־חיקו שין?, שושנה

 החוקית אשתו שין!, איילה את מכיר מכם
שיף? חייף של ובנפרד
 בתאריך), טועה לא אני שנים(כן־כן, 33 לפני

 איילה• של תיק־גירושין ברבנות נפתח ,1952ב־
 זמני באופן מבעלה. גט ביקשה איילה שיף. וחיים
 שהגיע חודשי, סכום־מזונות הרבנים אז לה פסקו

! לחודש. לירות 30 של אסטרונומיים למימדים
 בבתי־דין ושוב הלוך בני״הזוג התרוצצו מאז
לסירוגין. מחוזיים ובבתי־מישפט רבניים

 וגדל,, התבגר שלהם, המשותף הבן דובי,
ו 15 (בני ילדים שני להוליד להתחתן, הספיק

מתדיינים. עדיין הוריו אך ולהתגרש, סו)
 עם רבות שנים כבר בינתיים, חי, שיף חיים
 לשיף, מישפחתה שם את החליפה שאף שושנה,
 הקשר את למסד יכולים אינם שהשניים למרות

שביניהם. הרומנטי
 להגיע מוכנה ואינה שרירים עושה איילה

 כבר חיה אינה שאיתו בעלה, עם לפשרה
שנים. המון־המון

 עומרים שהגירושין היה נרמה חודשיים לפני
 שלפיה לפשרה, הסכימה כמעט איילה בפתח.
 במזומן דולר מיליון של סכום לקבל צריכה היתה
 מיזוודה כשבידו הולך שיף חיים את לכם (תארו
 ברגע אבל כנכסים. דומה וסכום כסף), מלאה

ונסוגה. התחרטה היא האחרון
 גט לתת רוצה שאינה החליטה היא עכשיו

 על שיכריז מבית־המישפט דורשת והיא לבעלה,
בני־הזוג. בין הרכוש של שווה חלוקה

 על איום צרתה, בשושנה, רואה איילה
 דובי את תנשל ששושנה חוששת היא הירושה.

שלו. אבא של הנכסים מכל
 את יוביל שלה הזה הצער שדווקא יתכן אבל

 בונה שושנה לה. הרצוי מזה ההפוך לכיוון המצב
 ארבעה על ברמת־גן, מפוארת וילה בינתיים
 בריכת־ גם תשתרע עליהם שלמים, דונמים
 לאט־לאט מעביר מצירו, וחיים, גדולה. שחייה

 כך שושנה. של שמה על רכוש ויותר יותר
איילה. עם לחלק מה הרבה יהיה לא שלבסוף




