
שירזי(משמאל) שימעון עם אדם
שוכח שהוא מה לו מזכיר

 החליטה היא היציאות אחת בשביל אבל לרומאן.
 של למספרה והלכה יפה תיסרוקת לעצמה לסדר
זיקרי. שוקי

 שאולי דנה אומרת זאת ביחד. הס מאז טוב,
 שלו היפה בדירה לגור עברה היא זיקרי. ושוקי
 .27 בן הוא .20 בת היא בתל־אביב. מנדלי ברחוב

ביניהם. לקרות יכול הכל

ריים־דייוויס־שאולי, מנדי שלה, אמא
 בתל- גר שאולי, רפי שלה, אבא באנגליה. גרה

 כמה לפני ארצה הגיעה היא לוי. חווה עם אביב
 טדי שלה, הדוד אצל לגור הלכה ומייד חודשים,
 בגילה כמעט שהיא מיכל, בת, לו שיש שאולי,

חברות. והן דנה, של
 שלה, אבא את לבקר הולכת שאולי כשדנה

 שלה, הבת ועם לוי חווה עם קצת מפטפטת היא
 של אביה סולום, גי כשבא אלכסנדרה.

 קצת איתו יצאה רנה בתו, את לבקר אלכסנדרה,
 לבד. יהיה שלא כדי בערבים,

התכוונה לא בכלל והיא קשיש, הוא פולום גי
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במסי בהופעות, ביחד. אותם רואים הזמן כל
 כהן) וחיים אדם של המעריצות בים. ברחוב, בות, '

 מי זו את זו ושואלות זמן, הרבה כבר משתוללות
 אדם ליד הנמצא ויפה־התואר הצעיר הגבר הוא 1

הזמן. רוב
 אחד והוא 20 בן הוא שירזי, שימעון שמו

 לאדם, דואג הוא אינדיאני. ראש של האינדיאנים
 במיוחד, האלימות המעריצות לבין בינו חוצץ

 שצריך מה ממנו ומשכיח שכח שהוא מה לו מזכיר
 ידיד־נפש. בעברית שנקרא מה לשכוח. י

ילדות? נרגעתן, זהו.
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 אשת־העסקים התגרשה שנים 12כ־ לפני
 איריס בתה את לקחה מבעלה, סלע אופירה

אומ לארץ־האפשרויות־הבלתי־מוגבלות. ונסעה
 בלוס־אנג׳לס. כסף הרבה עשתה שהיא לי רים

 לי אומרים יפה. מאוד בית לה שיש לי אומרים
 שהבת גם לי אומרים שם. מאושרת מאוד שהיא
הת חודשיים לפני וממש ויפתה, צמחה איריס
אהבה.

במי?
גוטנברג, סטים והמצליח הצעיר בשחקן

 ובעוד לשנטרים ביח־ספר בסרט ששיחק זה
ארצה. הגיעו טרם שכנראה סרטים
לת מתבקשים אופירה של וידידיה מכריה כל

 תקבלו עור אולי יודע, מי שתיים. או שימלה פור
מוכנים. להיות כדאי בהוליווד. לחתונה הזמנה
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איוגוו שר
 גלי לכתוב לי נמאס - אחת אשה יש
 ״טובה״. לה נקרא העניין שלצורך - שמות

 שהיא בכך ידועה שהיא מפני טובה! למה
 כמעט בזולת, ומתחשבת רגישה טובת״לב,

 והיא המוזה, עליה כשנחה לפעמים, כמוני.
 במסיבת״קוקטייל, הדרה במלוא מופיעה

 מקום־הע־ של כמנהלת עצמה מציגה היא
מרו כולם קורה. באמת קורה, שלה. בודה

 הסובבים גם היא, גם הזה: מהסידור צים
 שלה, המנהל וגם לרכל, מייד שרצים אותה,
 אין שאצלו והיודע למסיבות, מגיע שאינו

מנהלת. שום
 הוא בעל. של מותק - בעל יש לטובה

 שכל החופשיים, המיקצועות באחד עוסק
 יעסוק שלה שהבן רוצה היתה יהודיה אמא
בהם.

 הזה החביב שלבעל רכילויות, היו בזמנו
 יש ולשניהם מאהבת, - ישמור אלוהים - יש
 שזאת אמרה תמיד טובה משותפת. בת

ם ת  תמיד ואני ומגעילה, זולה רכילות ס
 על שמדובר הסבירה טובה לה. האמנתי

 המתגוררת בעלה, ושל שלה משותפת ידידה
 באמת אני אבל לרכל, המשיכו כולם בחו״ל.

המצ לאולי״מאהבת - לארבעתם: פירגנתי
 לטובה שלה, ולילדה בחו״ל בעסקים ליחה

טובה. של הנחמד ולבעל
 לי סיפרו לולא העניין, מכל שוכחת הייתי

 אליה, טילפנתי טובה. על נבזי ממש סיפור
 לי נודע ואז הבנה, יש טובות בין הרי כי

 לי נאמר זאת, לעומת בארץ. אינה שטובה
בארץ...״ ״השניה ברוע-לב,

 כל-כך על להתרגז התחלתי ממש כאן
 לאף מתחת שקורים מעניינים דברים הרבה
 והוא לבעל שלי טובה חברה שלחתי שלי.
 עוזבת היא אבל בארץ, השניה שנכון, סיפר
מגיעה. טובה כאשר בערך - יוס״יומיים תוך

לח מה מבולבלת. לגמרי אני עכשיו אז
 שהבעל או כולם? של ידידים שכולם - שוב

המת גדול בעצם הוא טובה של הזה המתוק
ארגנים?

גוטנברג וסטיב סלע אירים
בלוס־אננילס כסף הרבה

 של בחיי־הנישואין בעיות שיש בצער שמעתי
 ואשתו לוריא רענן הנודע הקאריקטוריסט

תמר.
 שלי והנטייה בני־הזוג, את מחבבת דווקא אני

נח כשזוג להתעצב היא
 למנוע כדי אז נפרד. מד

מעצמי, מיותרת דאגה
ל דרינג־דרינג עשיתי
סלטשר, לאה גברת
 והמורה תמר, של האמא

לדוגמניות. בארץ 1 מס׳
הררינג־ נשמע ככה

בינינו: דרינג
פל־ גברת ״שלום

המרחלת." זו טשר,
קרה?״ מה ואבוי. ״אוי

 שלי חברים ״חזרו
 שיש לי ואמרו מניו־יורק

ורענן.״ תמר בין צרות
 לא אני להיות! יכול לא ואבוי! אוי ״מה?
אמר?״ מי כזה. דבר מאמינה

פלטשר לאה
ד1םא מאושרים .הם

לוריא ורענן תמר
נישואין ת1שנ 25

 אמר.״ מי להגיד יכולה לא ״אני
 מאוד תמר נכון. לא זה גדול. סקנדל זה ״נו,

 עובד הוא ורענן מנהלת. היא עכשיו. מצליחה
עיתונים.״ 500ב־

 ביניהם?״ טוב חיים ״והם
 זה.״ את תכתבי ״מצויץ!

 פלטשר, לגברת מנוחה נתן לא העניין אבל
 דרינג״דרינג. לי עשתה היא ולמחרת
 פלטשר." לאה מדברת ״הלו,
״כן?״
 הם ותמר. לרענן בערב אתמול טילפנתי ״אני

 הם מעט ועוד מאושרים מאוד הם כועסים. מאוד
זה." את תכתבי אז נישואין. שנות 25 חוגגים




