
אמיתי! גבו שהוא

)1970(כאשת־חברה גליה
יס11ר״ס־ר״ מנדי של בעיטה

 לוקוב, יורם הצייר ,60ה־ שנות של
 בעצמה מציירת אף התחילה והיא

הצייר־המחזר. של בסטודיו
 ואת ארקין, גליה נרגעה השנים עם
ב בני־מישפחתה עם העבירה זמנה

 נערת־הזוהר בישראל. ולחילופין צרפת
 גם נאמנה. ולרעיה מסורה לאם הפכה
 נשארו הם בני־הזוג של פרידתם אחרי

 העדיפה דניאל הבת הדוקים. בקשרים
 סמי־ והבן האב, עם בצרפת להישאר
בארץ. האם עם נשאר דייוויס

באי להסתובב הפסיקה גם גליה
 רחוקות לעיתים ורק חברתיים, רועים

ג׳וקי. אחיה את מלווה כשהיא נראתה,
 בני־ עם היו שלה ההדוקים הקשרים
 ריגשית בה שתמכו בלבד, המישפחה

ונפשית.
ה שכל לכאורה כשנראה עתה,
למס חזרו ושהחיים הסתדרו, עניינים

 להתמודד גליה נאלצה הרגיל, לולם
 לסוף עד בתה, של מחלת״הסרטן עם

הטראגי.
שלו לפני נפטרה כהן-ארקין דניאל

 ובני־ אמה את והותירה שבועות, שה
_ המומים. מישפחתה

₪ אוהליאב זזדד

ארקץ משה
בליל־הבחלח ת11מ

 השנה שנפטר כהן, אלברט הצרפתי
.68 בגיל

 למיליונר ארקין גליה נישאה כאשר
 איתו ״התחתנתי הצהירה: היא הצרפתי,

 מה אהבה. בגלל ולא הכסף בגלל לא
ה היתה לו להינשא אותי שהמריץ

 אמיתי, גבר שזה לי אמר שאחי עובדה
 הוא אומר, אחי ג׳וקי ואם בשבילי. גבר
אומר.״ שהוא מה יודע בטח

 לחופשות ארצה להגיע נהגה גליה
 מחוללת היא פעם כשמדי ארוכות,

ה בתוספת האישי, הקסם שערוריות.
 לכל גרמו שלה, הטיבעיים נתונים
 על יתר להתרגש סביבה הגברים
ש למרות במרץ, אחריה ולחזר המידה

 עם הדוקים בקשרים כבר היו מרביתם
אחרות. נשים

 שנות של הפלייבוי היה מהם אחד
 עם נשוי היה שכבר שאולי, רפי ,70ה־

 לבעוט ניסתה זו רייס־דייוויס. מנדי
 ניסתה שהיא בטענה גליה, של בישבנה

בעלה. עם להתעסק
 (מיל׳) רס״ן היה אחר נמרץ מחזר

 האלה למחזרים במקביל ינוקא. משה
ב ביותר, עשיר צרפתי מאהב לה היה
 מנהל־בנק של בנו אדואר, ג׳ורג׳ שם

 התחרו שאולי ורפי ינוקא משה צרפתי.
 שזכה מי אך תשומת־ליבה, על ביניהם

והחתיר־התורן צייר־החתיכות היה בה

מודעת־האבל
האהזבה־ ואחותי .בתי

אותי שהמרץ ,מה

 של שימלת־פאר רכשה מפורסמות
ה השאה של השניה אשתו סוראייה,

פרסי.

מצא 9
 בבנות הצעירה ארקץ, ליה ך
 באופן לצרפת הגיעה המישפחה, ^

כר אחותה את לבקר נסעה היא מיקרי.
 שנים, באותן בצרפת שהתגוררה מלה׳
 מהנדס־ הראשון, בעלה את הכירה ושם

 הנישואין כרמל. מורים הצרפתי הנפט
 גליה וכשנשאלה קצרים, היו

 השיבה: לו, נישאה מדוע
 כרמל מורים עם ״התחתנתי

 אברהם את להרגיז כדי
 איווניר אברהם איווניר!״

 חנות- מבעלי אחד היה
ב המפורסמת היוקרה

 וגליה דיזנגוף, רחוב
 זמן־ במשך חברתו היתה

מה.
לאיש־העסקים היו השניים נישואיה

 היתה איתו להתחתן
אמו שאח׳ העובדה
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