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 פה היה חודשים כמה שלפני זוכרים כסה אתם
סילבסטר בשם הוליוודי מאצ׳ו איזה בארץ דץ

כל ואת המדינה כל את ששיגע סטלונה,
 הדוגמנית עם רומאן לו ושהצמידו הבחורות,

חן. נאווה ומלכת־המים
הילטון. מלון של בבריכה יחדיו שחו אמנם הם

 מפרידות בחדר־מיטות רומאן ועד מפה אך
קומות. 11 ו־ אחת מעלית לפחות

 אחד עם רומאן ניהלה הסכסית הדוגמנית
 שבארץ הבינה וכאשר שלו, משומרי־הראש

 פחות תהיה היא הבלתי־מוגבלות האפשרויות
ניריורק. לטובת תל־אביב את עזבה היא מוגבלת,
 במנהטן חן, נאווה 2000 לפחות יש שם אמנם,

 חיים לעשות לה הפריע לא זה אבל בלבד,
 באמריקה הכי־חתיכיים הכוכבים אחד את ולהכיר
בה. להתאהב לו ולגרום

 הניד השפיון אך בסוד, נשמר הזה הרומאן
 צמודים־ אותם ראה שהוא לי סיפר שלי יורקי

יוקרתית. ובמיסעדה אופנתי בדיסקוטק צמודים
 סטיבן זה אז החתיך, מי לדעת מתים אתם

 אבי ושהוא החיה, בסרט בארץ שהופיע באדאר,
 של גרושתו גריפית, מלני השחקנית של בנה

 הדוגמנית ובקיצור, ג׳ונסון. דון כוכב־הקולנוע
 נאווה חיים. ועושים בזה זה מאוהבים והשחקן

 מילים בכמה לה מחזיר והוא באנגלית, אליו פונה
בארץ. שהותו בזמן קלט שהוא בעברית,

ממשיכים
לחפש

נקודת־הג׳׳ את
 התגלית על לכם סיפרתי שבועיים לפני

 שהגינקו־ שגילו בנות־ישראל, של המרעישה
 ממוקמת היכן יודעים שאולי היחידים הם לוגים

 אחת הנשים. של בגופן המיסתורית נקורת־ג׳י
 במשך לעניין התמכרה פשוט גל, סיגלית מהן,

עם סולידי רומאן ניהלה היא ארוכים. חודשים
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חן נאווה
ניריורק בת1לט תל־אביב את עזבה

קיבתו עד
 לי יש גינקולוגים, של בעניין אתם אם אז

מהם. אחד של אלמנה על סיפור בשבילכם
 של אלמנתו והיא גליק, רונית לה קוראים
 מותו, עם לה, שהוריש גליק, איציק הגינקולוג

 ברחוב מהמם בית־דירות ובעיקר כסף הרבה
הירקון.
 בני את שנים הרבה לפני הכירה זו גליק

 נקשר שבזמנו מושבע, רווק ,46ה־ בן יוחננון?
 מהיחידה המפורסם זיגל בבנימין גם שמו

מס־הכנסה. בעניין המישטרה של להונאות
 לצוד רוצות נשים שהרבה הזה, הגבר בקיצור,

 השייכת בדירה התגורר רב, זמן מזה אותו
 שבוע לפני מהמלונות. למישפחת־פדרמן

הדירה. את לפנות חייב שהוא לו התברר
 שהוא בטוחה היתה גליק רונית עושים? מה אז
 העדיף שיוחננוף מסתבר אך אצלה. לגור יבוא

 כבשלנית הידועה אמו, לבית בשכנות מגורים
כמה עם ונרברה נואשה, לא האלמנה מומחית.

ירחננרןש בני
חזק להישאר מעדיף

שביט ויוסי גל סיגלית
השרירי לחסאן סיום

 על שם דיברו וכבר שביט, יוסי הגינקולוג
 הם מה הראש את לעצמם שברו החברים חתונה.
 להיריון, סיום שיש כמו אבל הזוג. לחתונת יביאו

נפרד. והזוג לרומאן, סיום גם יש
38 -י

 הגינקולוג! של בחברתו ניחומים מצאה גל
 שנים כמה לפני שהתגרש זה שילון, מייקי
 לפיר- להינשא העומדת היפה, לוטן מענת
 אותם רואים עכשיו בקיצור, טמיר. דויד סומאי
 והם זהירים, יותר הם החברים הפעם אבל ביחד,

הקשר. להמשך מחכים
 הגינקולוג של מיספר־הטלפון לי אין לא,
שביט. יוסי הפנוי,

בהש ושם, פקין, הסינית במיסעדה מחברותיה
 שהיא נדר נדרה והספייר״ריבס, האג־רולס פעת

לחופה. יוחננוף את תסחוב
 פשוט הוא רונית. את אוהב לא שהוא לא
להישאר^־ווק. מעדיף
 קורם לקחת ולחברותיה לרונית מציעה אני אז

 דרך עוברת עדיין הגבר אל הדרד כי בבישול,
קיבתו.

 בוודאי זוכרים שלי הקוראים שבין הקשישים
 אי־פעם: כאן שהיו הכי־יפות הנשים אחת את

 בגיל התחתנה הזאת היפה שוורץ. שימעונה
 הנישואין בירק. בני איש־העסקים עם צעיר
 מצאה ושימעונה רב, זמן מעמד החזיקו לא האלה

והקרה. הרחוקה באנגליה ועשיר טוב בחור לה

פפושדו אלי
מאושר

)1964(שוורץ שימעונה
בישראל תכופים ביקורים

 בעלה, של והמפואר הענקי בבית לגור עברה היא
סוערים. חיי־חברה לנהל והתחילה
 ובעושר, באושר חיו הם שנים כמה במשך
 לאט־ טראגי. באופן שנפטרה בת ילדה ושימעונה

 נדמה וכשהיה ביניהם, הסדקים התגלו לאט
 ולחברה הפרשה התפוצצה מתמוטט, שהכל

 מנהלת ששימעונה נודע לונדון של הגבוהה
 אחד קוהן, סידני עם מאוד סוער רומאן

מעשירי־לונדון.
 התגרשו, ואשתו קוהן סידני גדול, סקנדל היה

 נשא קצר זמן ותוך התגרשו, ובעלה שימעונה
 את ללדת עמדה שכבר שימעונה, את קוהן סידני
הראשון. ילדו

 הפריעו, לא בני־הזוג בין שהפרידו השנים 20
 רק לא קינאה עוררו ניהלו שהם ויטה והדולצ׳ה
המהודרת. בלונדון גם אלא העניה בישראל
 בראשו, ממאיר מגידול בעלה נפטר שנה לפני

 החיים כידוע, אך, גורלה. מר את ביכו והכל
 עוף־ וכמו רבים, אנשים אצל המוות מן חזקים
 והתחילה התאוששה שוורץ שימעונה גם החול
 ביקור בין בישראל. תכופות לעיתים לבקר

 מבעלי פפושדו אלי את הכירה היא לביקור
 טראגיות בנסיבות שהתאלמן שנסטה, אביה

 לא שנים שש לפני מותה ומאז אביה, מאשתו
אשה. לשום רציני באופן שמו נקשר

 שלושה לפני זה את זה הכירו שהם מאז
 בפי נקרא שהוא כפי — ופפו ביחד, הם חודשים

 מזה נראה שלא כפי וקורן מאושר נראה — חבריו
שנים. הרבה




