
א וסי  עיסוקים הרבה על כבר שמעתי שלי בחייםבאה? ר
המס ישראלים על קראתי כבר משונות. ופרנסות
 מיני מכל כסף ועושים ברחבי־עולם להם תובבים
 ותיקים ציורים מוכרים ומשונים, שונים דברים
 באירופה, בסמים ובסחר בזנות עוסקים ביפאן,

 כשומרי־ראש משמשים או חקלאי ידע מוכרים
 סי• את כששמעתי לי, תאמינו אבל ושכירי־חרב.

הסתקרנתי. באמת אורון רני של פור־חייו
 בן אורון רני מהסוף. להתחיל כדאי אולי אז

 גלזר, פילים עם מתחתןבחודשהקרוב36ה־
ובע לענייני־בישול־טיבעוני־וצימחוני מומחית

 מוכרת גם גלזר פיליס הזה. בתחום בית־ספר לת
הישרא בסרט שיחקה והיא לעת־מצוא, כשחקנית

הינשוף. לי
 היה הזה הגבר אורון. לרני נחזור הבה עכשיו

 בטוחה אני שבאפריקה. בלסוטו בתי־קולנוע בעל
 על בעבר שמעו לא ישראל מתושבי 97ש־*

הזאת. הארץ של קיומה

 הזמרת על רכילות קצת יש סוף־סוף היום. את לי עשה ממש הזה הסיפור
 חברים כמה עוד ועל מזור, גברי שלה, האישי המנהל ועל ארזי ירדנה
שלהם.
 כל את העושה ראובן, פרח במעצבת־התילבושות מתחיל הסיפור אז

 כל־כך היא שלה. בהופעות לובשת ארזי שירדנה הציבעוניות התילבושות
 תומר, נתן ובעלה, ירדנה של לבית באה אף שהיא הזמרת, עם מיודדת

לבית. הקשורים קטנים דברים מיני בכל להם עוזרת וקצת
 ששמה לכך דאגה היא המעצבת. את קיפחה ארזי שירדנה תחשבו אל אך

 גם היא מאות. גם ואולי פעמים, עשרות בעיתונות יוזכר ראובן פרח של
מהסרטים. קשר לכם, אגיד אני מה בקיצור, ן.1יזי11לאיח לחו״ל אותה לקחה

 פרח של טוב מאוד חבר היה ירדנה, של האישי מנהלה מזור, גברי וגם
 בבית־החולים מאושפז והיה בגבו ניתוח עבר וכשהוא והמסורה, המוכשרת

טובה. לחברה כיאה אותו, ולסעוד לבקרו דאגה היא
 ונפטרה, קשה במחלה חלתה הזאת המעצבת של ואמה הגורל, רצה והנה

 גודל את לעצמכם לתאר יכולים אתם לחייה. 60ה־ בשנת קצר, זמן לפני
ביותר. רגישה כבחורה הידועה המעצבת, את שפקד האסון

 לה ויש ראובן, פרח של והחברות החברים כל הגיעו שלשיבעה מובן
 ארזי ירדנה הזמרת ניחשתי. לא אני גם זה את לא, באי לא ומי כאלה. הרבה

 לנחם לבוא זמן מצאו לא הם ימי־השיבעה במשך מזור. גברי האישי, ומנהלה
ראובן. פרח הקרובה חברתם את

 יכולתי לא אני הגיבה. לא אך נשמתה, עמקי עד פגועה היתה המעצבת
לה. ודרינג־דרנגתי להתאפק

 ארזי ירדנה עם שלך היחסים איך תגידי, המרחלת. זאת פרח, ״שלום
שקרה?״ מה אחרי

מתכוונת?״ את ״למה
אמך.״ פטירת אחרי לשיבעה באה לא שהיא לכך מתכוונת ״אני
לעיתו עניין לא זה לירדנה. ביני שקרה מה על לדבר מוכנה לא ״אני

נות.״
ארזי ירדנה

לעיתונות!׳ עניין לא זה ירדנה, ובין ביני שקרה ,מה

 היעלמותה. נסיבות על שמועות מיני כל צצות
אי־שם. מבלה שהיא בטוחה אני

 לתל־אביב שטס שמי לפעמים נדמה לאילתים
 אתכם לנחם יכולה אני אבל לחו״ל. למעשה נוסע

 לי סיפר בעסקי־השעשועים חשוב מישהו בגדול:
 להגיע אמורה בייסי שירלי הכושית שהזמרת

מתקז — רואים אתם אז בארץ. לסיבוב־הופעות
איכשהו. זים

 מהחיים. וליהנות לחיות שאוהב
בנאלי. נשמע הכל כאן עד
 הילרי עימו? הרומאן את שניהלה העלמה ומי

מטרינידד. שהגיעה הכושית הזמרת סרג׳נט,
 הגיעה היא למה לדעת רוצים אתם בטח אז

 הזמר הוא שדודה היא לכך הסיבה לישראל?
 ישראלי יותר כבר שהוא קרדינל, וין הפופולרי

פה. שנולדו ישראלים מהרבה

שיות הכו
מתהזזות

המיוח האהבה מסיפורי אחד ספק ללא היה זה
לי. תאמינו הזאת, בארץ שקרו ־ביותר דים

 עד האמנתי, לא בני־הזוג, על לי כשסיפרו
עיניי. במו אותם שראיתי
 שקול־ נעמן באיש-העסקים מדובר אז טוב,

 בתל־ והכספים הכלכלה בחוגי ידועה דמות ניק,
חייו, של המאוחרות 50ה־ בשנות אלמן אביב,

גלזר פילים
הציקי□ את להכין

לסו בירת במסרו, התגורר הוא שנה 12 במשך
ארצה. חזר הוא וכעת טו,

 המפיק אורון, גדי של אחיו הוא אורון רני
 את להכין חברה, יאללה אז ארצי. שלמה של

הצ׳קים.

 ראיתי הגדולות, החתונות באחת השבוע, אז
 וכפי שלו, הנוכחית לחברה צמוד רוקד אותו

 חברת־ דיילת אלא זאת אין בצילום רואים שאתם
הפ שבזמנה הבלר, שני פאךאמר־קן, התעופה

מדגמנת. גם היא נוי

קרדינל ווין סרג׳נט הילרי

 ביניהם, מפרידות רבות ששנים ונעמן, הילרי
 והיו משותפים, חברים באמצעות זה את זה הכירו

בתל־אביב. פופולרי לזוג
 והנה תמימים, חודשיים נמשך ביניהם -הרומאן

 הארץ את עזבה היא שעבר שבשבוע שמעתי
 מסיבת־ לה ערך שקולניק נעמן לארצה. וחזרה

 ממערכת־ והבנתי ששמעתי מה לפי אך פרידה,
 לא עדיין האחרונה המילה השניים, בין היחסים
לבשורות. צפויים ואנחנו נאמרה,
 שייסע לשקולניק מציעה הייתי למשל, אני,
 בוודאי יהיה הוא שם לטרינידד, נחמד טיול לאיזה

בארץ. היתה סרג׳נט שהילרי כמו אטרקציה,
 פופולרית זמרת היא סרג׳נט הילרי אגב, דרך
 של טרנר ״טינה מכונה והיא בארצה, ביותר

טרינידד.״
 כך אותנו, שעזבה נוספת שחומת־עור זמרת
 היפהפיה, האריס פטרישיה היא שמעתי,

 בתי־המלון בכל שם ושהופיעה באילת שהתגוררה
 באחד אהודה. חברתית רמות והפכה והמועדונים,

מתרו־ החלו וכבר עוד, אותה ראו לא פשוט הימים

ת רנו הבלר ושני נעים רוןקו
בעיתון צילום

 והיא החדש, במיקצועה קודמה שהבלר מסתבר
בהדרכה. עוסקת גם

 ראובן של חברתו היתה היא הלא־רחוק בעבר
 במכירת גם והעוסק דוגמן הוא שגם שביט,

 הכל ופתאום שנים, ארבע ביחד היו הם אופנה.
נגמר.
שיצטל־ מהם וביקשתי יחד אותם כשראיתי אז

 מעדיפה שהיא ואמרה בביישנות הגיבה היא מו,
 אותו ושאלה שלה לחבר פנתה היא ואז שלא,
 ביריעה להצטלם מסכים הוא אם מבריש במבט

 פשוט היא בחיוב, ענה וכשהוא בעיתון. יופיע שזה
בצילום. רואים זה ואת קרנה.

 תן בשם צעיר אחר עורך־דין בתל־אביב יש
 עשן זה בעולם שונא הבי שהוא שהדבר נעים,

 ואת עבודתו את אוהב מאוד הוא אך וסיגריות.
שבחייו. הנשים

העוב עורכי־דין, של קבוצה עם מיודד נעים
 עובד הוא גם ואולי כספי, רם של במישרדו דים
שם.

האריס פטתשה
אי־שם סבלה

ן / י ן
ן ₪ 1 1 1 1
1 ₪ ן 111
■ ■ 3 ■ ^ ן


