יש אלוהים!
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זהו הסיפור המדובר ביותר בתל־אביב .בבתי־
הקפה ,במכוני־היופי־והבריאות ובמספרות כולם
עוסקים בו.
אז כל העניין מתחיל במודעה תמימה אחת,
שהופיעה באחד המקומונים ,שבה נכתב שבגדים
מתצוגות־אופנה בינלאומיות נמכרים במרתף של
חנות־הנעליים היוקרתית נושקה שבכיכר־הנד
דינה.
נשים רבות עטו על המציאות הפרועות ,שהת
גלו כיקרות למרי לטעמן של כמה מהן .אחת מהן,

״כנרים שנשארו —

אץ תגובה!
אני כבר מודיעה לכם מראש שאני לא יודעת
הרבה פרטים על בני־הזוג ,אבל אני אתחלק
איתכם בכל הידוע לי.
מדובר באיש־העסקים יענקל׳ה רוזנבוך
ואשתו מרגלית ,שהיא כתבת לענייני־כלכלה
באחד העיתונים.
הזוג הזה נשוי כבר כמה שנים טובות ,והוא
נחשב לאמיד־פלוס ,אולי יותר .לא ספרתי להם
את הכסף ,ולא ראיתי את חשבון ניירות־הערך

אין לכם מושג כמה אני אוהבת רכילות על
דיפלומטים ואנשי החברה הגבוהה! זה ממש מחמם
לי את הלב ,בגלל ההילה שמסביבם ,בעיקר אם זה
סיפור טוב.
אז הפעם יש לי בשבילכם משהו טוב.
לפני שנה רעשה וגעשה כל הארץ ,כשחבר־
הכנסת רפי אדרי התגרש מאשתו הדנית
ג׳ואן ,והתחתן עם אן־קלוד ,בתו של דויד
עמר ,אחד היהודים העשירים בעולם ,חבר טוב
)לשעבר( של מלך־מרוקו חסן השני.
ג׳ואן נשארה בביתם עם הבת הבכורה ,אורית
בת ה־ ,23שהיא חתיכה רצינית ,עם בן שהוא חייל
ועם בן נוסף בשם לירון.
אחרי החתונה הפכו חבר־הכנסת אדרי ואשתו
אן־קלוד לאחד הזוגות המבוקשים בחוגי
הפוליטיקאים ונשות״החברה .אך ידידי־המישפחה
היו עצובים על מר־גורלה של האשה ,שנותרה
לברה .אבל מסתבר שיש אלוהים ,והוא עוזר הרבה
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עיתונאירדאופנה שקצת מבינה בעניינים ,הגיעה
למסקנות אחרות.
לדעתה ,הבגדים האלה הם פריטי־לבוש משו
משים ,הלקוחים מארונה הפרטי של הגברת
הלו״ה גוטסדינר ,בעלת רשת־חנויות־הנעל־
יים הבינלאומית ננשקה.
אשה אחרת ,אף היא עיתונאית האוהבת
אופנה ,נתקלה בחברה שנשבעה לה שחלק
מהבגדים שייכים לנורית יגלום ,בתה של
רעיה יגלום ,יושבת־ראש ניצ״ו העולמית .היו
גם כמה נשים שהבחינו שיש שם מידות שונות
וגדלים שלא כל־כך מתאימים לדוגמניות .ומובן
שכל אחת הוסיפה עוד כיד הדימיון הטובה,
והעניין התגלגל כמו כדור־שלג באלפים
השווייציים .וכל הנשים התאספו ואמרו כיצד
נשים כאלה עשירות מוכרות את הבגדים
המשומשים שלהן ,תחת להעניק אותם למוסד־
צדקה.
בשלב הזה אמרתי לבנות :די עם כל ההשמצות
האלה ,אני חייבת לברר את העניין בעצמי .אז
כהתחלה ררינג־דרנגתי לאשת־האופנה הלגה
גוטסדינר.
״שלום הלגה ,אני מתקשרת אלייך בקשר
למכירת הבגדים שעשית".
״למה את מתכוונת?"
״שמעתי שהחלטת להיפטר מהבגדים המ־
 שומשים שבארון שלך ,ומכרת אותם בחנות שלךבכיכר המרינה!״
״מה פתאום! אלה בגדים שנשארו לי
מתצוגות־אופנה שעשיתי בארץ ובחו״ל! מה את
חושבת ,שאני אמכור בחנות שלי בגרים
ץ משומשים? אני יכולה למכור אותם בבית!"

— נותצונות־א 1פנה בארץ  1בחדל־
לאחר מכן התקשרתי עם נורית יגלום.
״נורית ,שלום ,זאת המרחלת ,אם את לא מזהה.
שמעתי שמכרת השבוע חלק מהגרדרובה שלך
בחנות של הלגה גוטסדינר!"
״מי אמר לך רבר כזה? זה לא נכון! אני פשוט
עזרתי לה להיפטר מהבגדים שהצטברו אצלה
מכל התצוגות שהיא עשתה .זה הכל שטויות,
ועושים מזה עניין".
״אז אני יכולה לבוא לרכוש כמה דברים?"
״לא ,כבר הכל נמכר!!!!!״
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זהו סיפור״אהבה אמיתי.
הוא רופא בכיר ,פרופסוו בבית״חולים בא ח ת מערי הארץ ,נשוי מזה שנים רבות,
שהתאהב ברופאה צעירה ,העובדת במחלקה שלו .היא אשה יפה ,וכמוהו  -נשואה .בעלה
גם הוא רופא ,גבר נאה מאוד.
הפרופסור והרופאה חטפו להם שעות״אהבה בבוקר ,כאשר הפציינטים יכלו לוותר על
נוכחותם ,ואפילו החזיקו דירת־אהבה באותה עיר.
נו ,כמה זמן כבר אפשר לשמור דברים כאלה בסוד? לפעמים ,כאשר האשה החוקית
מרגישה שמשהו בייחסו של בעלה אליה שונה מתמיד ,הסוד צף למעלה די מהר.
החוקית נכנסה לפעולה :היא שכרה בלשים ,ואלה הביאו לה דיווחים מדוייקים ,פלוס
תמונות.
פיצוצים עוד לא היו שם ,והשניים חיים בשתיקה רועמת ,כמו שאומרים .חיים איכשהו,
יחד ולא יחד ,הי היחד של הפרופסור הוא הרי עם הרופאה הצעירה.
הפעולה השניה של אשת־הפרופסור היתה יצירת קשר עם בעלה הנבגד של הרופאה
הצעירה .למה שרק היא תסבולן שיסבול גם הוא! אז מדי פעם היא באה לבכות לפניו,
ומעדכנת אותו בבל הפרטים שהוא עדיין אינו יודע.

ד ר ק\ ר במטהג־גזטסזג

״רק זה שד חסר לי...״
שלהם .אבל אני יודעת שיש להם בית משגע
באחת משכונות־היוקרה של תל־אביב ,ושאיש־
העסקים רוזנבוף מבלה הרבה מזמנו בנסיעות
עיסקיות ללוס־אנג׳לס ,והכל אומרים לי שהוא
איש־עסקים חשוב ומכובד ,ושהוא שונא פירסום
ומתחמק מעיתונות כמו שחתול שונא מים.
ואילו אשתו ,מרגלית ,הלבושה תמיד בקפידה,
אוהבת חברה ומאוד אוהבת לארח ,ומפעם'לפעם,
כשבעלה בחו״ל ,היא עושה מסיבות עם כל
החשובים שבעולם הכלכלה והעסקים .וכשבעלה
שומע על כך הוא פשוט זועם ,כי הוא לא אוהב את
כל הרעש הזה.
כבר הרבה זמן מספרות לי חברות שבני־הזוג
נפרדים .כך גם שמעתי השבוע ,והפעם אמרו לי
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ג׳ואן אדרי
מחייכת שוב סן הלב
גם למי שלא מצביעים עבורו ,והוא החליט שכדאי
גם לעשות טוב לאשה הנחמדה הזאת.
אז אלוהים הנ״ל ערך לה היכרות עם גוויז
מורגן ,השגריר של ארצות השוק־המשותף,
וכמה אנשים יודעי־דבר אמרו לי שהוא אחד
השגרירים החשובים ביותר בארץ ,ועוד סיפרו לי
שהוא וולשי במוצאו ,ושהוא גם היה מזכיר
מיפלגת־הלייבור בבריטניה .ואם זה לא מספיק,
אז גם הוא גרוש ואב לשני ילדים קטנים.
ואיפה מסתובבים בני הזוג הזה ,כשהם ביחד?
בארוחות־ערב אינטימיות עם עוד כמה זוגות־
חברים ,באווירה אלגנטית ,ולפעמים באיזה מיס־
עדת־יוקרה .ואומרים שמאז שהם ביחד ,הגברת
ג׳ואן אדרי מחייכת מהלב ,ולא רק כאקט של
י נימוס.

כשהצלם ניגש לצלם אותו ,הוא הגיב בתוק
פנות והושיט את ידו לעדשה ,כדי למנוע את
הצילום .אבל כפי שאתם רואים ,הוא לא הצליח.
אתם בטח סקרנים לדעת מ• הגבר שבצילום.
ובכן ,זהו יאיר אלעזר ) ,(21בן הרמטכ״ל המנוח
דויד)״דדו״( אלעזר .והבחורה המצולמת בחב
רתו היא השחקנית־דוגמנית רי רוז )רוזנפלד(,
שהיתה עד לפני חצי שנה חברתו של שימעון
פריאנטה ,הבעלים של המועדון ליקחיד.
יאיר עוסק בעריכת סירטי־וידיאו ,ואילו חברתו
רי)חיוך בצרפתית( מצטלמת לצילומי פירסומת
ואופנה .ואם ייצא לכם להגיע לאחד הדיסקוטקים
האופנתיים יותר ,כדאי שתחפשו אחרי בני־הזוג,
כי מלבד העובדה שהם יפים הם גם אוהבים ויוד
עים לרקוד משהו־משהו.
שזה על בטוח ושזה סופי .אז דרינג־דרנגתי
למרגלית רוזנבוך.
״גברת רוזנבוך ,שלום ,זאת המרחלת .מה
העניינים אצלכם?"
״נו ,רק זה עוד חסר לי לדבר איתך!"
״תגידי ,זה נכון שאת ויענקל׳ה מתגרשים?"
״אין לי מה להגיד על הנושא ,אין תגובה".
תאמינו לי שמה״אין תגובה" הזאת הבנתי
הרבה.
את השאר אני משאירה לדימיון שלכם!

רי רוז ויאיר אלעזר
עריכת סרטים !צילומי־אופנה

