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יריב שולמית

חזר הצ׳קמתיחה
בפאריס

 החברה נשות נוסעות הנע, הסרט בשיטת כמו
 טרוק, בפאריס, הנודע הפלסטי למנתח הגבוהה
 בובות של פנים בעלות כשהן משם וחוזרות
חרסינה.

 אחרי האחת לשם, נסעו האחרונים בחודשים
 גיסות. הבוהמה, בלשון שהן, נשים שתי השניה,

ככה: אז גיסות? ואיר

 אשה ולו פרנקל, שלמה בשם אדריכל יש
 פרנקל אבירמה. בשם קצוצת־שיער בלונדית

 מפואר פנטהאוז שנים כמה לפני תיכנן הנ״ל
 שהיתה היא, גם בלונדית זוהרת, לאשת־חברה

 האשה. של סודה אשת הזוג, של ידידת־מישפחה
 האלה. הסיפורים בכל שקורה מה שקרה עד

בעלה בין שהיחסים גילתה הנאמנה האשה

פרנקל ושלומית שלמה אברימה,
שומן שאיבת גם

שירה אביב
חדש והריח

 המתקרב האביב זה שאולי או בעולם־הזמר. שם קורה מה יודעת לא
 בהריון. זמרות רואה אני מסתכלת, לא שאני לאן אופן, בכל —

בהריון. לסלאו שחנה חודשים חמישה לפני לכם בישרתי כל קודם
זמן לפני שילדה אחרי שני, בהריון אלוני שמירי לכם בישרתי אחר־כך ז ■יוו

שומעת אני ועכשיו אומני שמואל ושל שלה הראשון הילד את רב לא
 די אמא בסך־הכל והיא להריון, היא גם שנכנסה שלישית, זמרת על

שנה. יום־הולדת לא־מזמן שחגג לבן צעירה,
 האטה טובה, והופעה נעים קול בעלת מוכשרת, ומרת גלרון, נורית

 רשף!, רפי עם שהתחתנה מאז הקאריירה. אחרי שלה המירוץ את קצת
 צריכה לא עכשיו), משלום רשף צלי של האח גם גלי־צה״ל(שהוא איש

 לשיר, חייבת לא שהיא בחייה ראשונה פעם לבעיות־פרנסה. לדאוג נורית
 מאוד ממישפחה בא לי. סיפרו כך (רפי, רוצה. ממש־ממש לא היא אם

שניים). מעט עוד וילד, אשה לפרנס יכול הוא זה בלי גם אבל אמידה,
 שנותר ומה ולמישפחה, לבית זמנה רוב את מקדישה נורית בקיצור,

 יוצאת רשף־גלרון ומישפחת מפסידים אנחנו הקהל. לנו, נותנת היא
מורווחת.

 לא פשיטת־רגל, כן — יודעת לא אני
 האלה, בנושאים מבינה לא אני — פשיטת־רגל

 בטורי־הכלכלה. זה על שיכתבו מתיימרת, לא גם
 מעציבים דברים שומעת ואני אנשים, מבינה אני
פרלום. וגי לוי חווה על

 ישראל של מלכת־היופי שהיתה חווה,
 באה התואר, על בקלות להתחרות עדיין והיכולה

 מאז פשוט. פועל היה אבא בחיפה, עני מבית
ומלאת־הרפתקות. ארוכה דרך עברה
 מאוד־מאוד מבית בא לעומתה, פולופ, גי

 ומרשים, גדול מיפעל בעל היה שלו ואבא עשיר,
 את האבא פשט המזל לרוע עור. בגד שנקרא

 מרשים מיפעל ובנה בעיקבותיו הלך גי הרגל.
כונס־נכסים. על״ידי נמכר שגם עצמו, משל

 הטובים, ־ לחיים מהר די התרגלה חווה
 בכל בה, נשאר אבל ולזוהר, לביזבוזים לבילויים,

 שבפשטות, היופי ואולי הפשטות, מן משהו זאת,
אנגלית. רק בעלה עם מדברת שהיא למרות

 ביחסים גם קצת פגע העיסקי שהמשבר נראה
נקלעו האחרון שבזמן שמעתי ביניהם. האישיים

 מעבר קצת עברו הטובה חברתה לבין הארכיטקט
 היא שבשטח. הביצוע אל הנייר שעל לתוכניות

החברה. עם יחסיה את ניתקה
 ארזה היא שבורת־לב. רב זמן ישבה לא זו אך

 זוהרת בעיקבות בפאריס, לטרוק ונסעה מיזוודות
 של הנאמנה מזכירתו בחרב, אורה — אחרת

(ממיגדל־שלום).מאייר מרדכי
הנפגעת, האשה אבירמה, גם טמנה לא בינתים

 כללי. רמונט על החליטה היא בצלחת. ידה את
 לשאיבת ניתוח ועשתה הלכה ראשון כשלב
 אחרי לפאריס(רק היא גם נסעה אחר־כך שומן,

 פניה והפקירה משם) חזרה לשעבר שחברתה
המופלא. לטרוק
 הכיר לא איש שבועיים. לפני לארץ חזרה היא
 גם ניתחה אולי — סביבה התלחשו והכל אותה,

הסנטר. את גם אולי האף, את
 עכשיו יכול פרנקל, שהבעל, מקווה מאוד אני

לרעותה. האשה בין להבדיל

והבעל הראשון הילד גלרון, נורית
השניה בפעם מייד,

פולופ וני לוי חווה
בקיסריה מיסעדה

 הלכו שהם קרה וכבר אישית, למצוקה השניים
 שאליה הצלבנים, פונדק בקיסריה, למיסעדה

 דבר קרה ושם הטובים, בימים ללכת רגילים היו
 קרה הארוחה. עבור שהשאירו לצ'ק לא־נעים

 עוד קרה וזה שוב הלכו הם בשבת, השבוע פעם.

 והיא זה, את אוהבת כל״כך לא חווה פעם.
 בצניעות לחיות איך יודעת גם היא נרתעת.

 כבר שהוא לרעיון להסתגל קשה לגי ובצימצום.
ליכולתו. מעבר כנראה, וחי, עשיר, לא

ת 16 ב
 מירקע על פאויר רומינה כשהופיעה

 את כולם פערו האירוויזיון, בתחרות הטלוויזיה
 נראתה היא לרווחה. העיניים את ופתחו פיותיהם

 לבושה משגע, גוף בעלת ,16 בת נערה כמו
 והיתה הנכונים במקומות לגוף שנדבקה בשימלה
 באי־ איטליה את ייצגה היא מהממת. יפהפיה

רוויזיון.
 לה יש מהממת. יפה סתם לא היא הזאת הגברת

 של בתם היא פחות. לא ומחממים יפים שורשים
 שנחשבו פאוור, וטירון קריסטל לינדה
 הוליווד של וכנסיכה כנסיך רבות שנים במשך

 עולת־ימים אינה הצעירה הגברת ועולם־הסרטים.
 לאל נשואה ,34 בת היא נראית. שהיא כמו

 על נוסף איתה. יחד שהופיע 40 בן בחור באנו,
 באיטליה. ידוע מלחין גם הוא מוכשר, זמר היותו

ילדים. יש לשניים
 תשע לפני לישראל. קשר גם לה יש מזה חוץ

 מנטה שוקולד להקת עם בארץ הופיעה שנים
 ולאה הולצמן רותי ארזי, ירדנה - מסטיק

לופטין.


