
האריס פטרישיה
— להל ח״בח את

 הפיצו מסויימיס גורמים חרושת־השמועות. החלה
 חובות. והשאירה מהארץ ברחה שהיא שמועה

 לאמר־ חייבת שהיא לספר המשיכו גורמים אותם
שנתנה. הופעות עבור סכום־כסף שלה גנית

 ,לפני ועוד במפתיע, חזרה היא שבוע לפני
סבי המתרחש מהפסטיבל להתאושש שהספיקה

לה. דרינג־דרנגתי בה

ציבעון ורד
לך ח״בח שהיא או

 שאת מקווה אני שלומך? מה פטרישיה, ״היי,
ציבעון?" ורד עם לך קרה מה אותי? זוכרת עוד

 עליהן לדבר יכולה לא ואני בעיות, ״יש
 ששמעת. כמו בדיוק לא זה הסיפור אבל עכשיו.

 אני אז ועד שלי, לעורר־הדין הולכת עכשיו אני
לדבר." יכולה לא

שוורד שמעתי כבר למי? חייב מי ״תגידי,

 שכולם כפי לה, חייבת את ולא לך, חייבת ציבעון
חושבים."

 קייז!" ממש זה מעניין, סיפור שזה לי ״תאמיני
 מה זה לשיר, לבחורה תנו — קייז־שמייז

 ציבעון לוורד ותנו טוב. לעשות יודעת שהיא
 על ושלום טוב. עושה שהיא מה זה לרקוד,
ישראל.

אל שולה
חלומות מגשימה

 אשת־עסקים, אמנם אני אמא. בתור עצמי את
לבעלה." נאמנה ואשה אמא, להיות רוצה אני אבל

הקו אלמליח, שולה זאת. עשתה היא ובאמת
 אזרחיים בנישואין נשואה אל, שולה לעצמה ראת

 בן רפואי, ציוד של סוכן ),40(ברזילי לגלעד
 עסקים ועושה באוסטרליה הגר מעגן, קיבוץ

ובאנגליה. בנורווגיה
 חב־ של סניף שולה ניהלה האחרונות בשנים

 בלו־ היוקרתי הניו־יורקי בכל־בו רת־תמרוקים
מיננד״ל.

 כדת להינשא כדי בקרוב, ארצה יגיעו בני־הזוג
 י בסידני להתגורר מעדיפים הם אך וישראל. משה

 שולה, של מאחיה אחד מתגורר גם שם הרחוקה,
משגשגת. מיסעדה לו שיש

 מוכנה אני הבאה. להצהרה מחכה אני עכשיו
 היא אם להיווכח כדי שנים 10 עוד להמתין
שלה. האחרים החלומות את גם תגשים

שמה הריו! פורה גבר
 בעל ורב־פעלים, פורה גבר על סיפור זהו

 שר־ נאה, לשעבר, רב־חובל חברת־ספנות,
 הוא בעל־מישפחה. נשוי, ,50ה־ בסביבות מאנטי,

בפאבים. לשבת אוהב גדול, בליין גם
 צעירה, רווקה עם רומאן לו היה שנים לפני

 חמוד. בן היתה הרומאן ותוצאת לעבודה, קולגה
 ומאז הקשר, את ניתק הוא הלידה אחרי קצר זמן
הבן. את ולא האם את לא ראה לא

 הפעם רומאן, ניהל שוב הוא אחדות שנים לפני
 רווקה נאה, תל־אביבית סוכנת־ביטוח עם

 — עצמו על הסיפור חזר ושוב ,40ה־ בתחילת
 בן, עוד נולד — פורה גבר שהוא אמרתי כבר
שנתיים. בן כיום

 ולא בשקט, לו עבר זה הראשון במיקרה אם
 הרי אבהותו, בעיקבות דבר שום ממנו נדרש

 סוב־ חלק: כל־כך לו הולך לא זה השני שבמיקרה
 מאחריות. להתחמק לו נותנת אינה נת־הביטוח

 בגידול יעזור שהוא וסוכם לעורך־דין, פנתה היא
הילד.

 הן הנשים שתי דבר. שום נגדו לי אין בעצם,
 ילד. ממנו ורצו אותו אהבו שתיהן קארייריסטיות.

 אף על עבד לא אחד ואף הדדי, ברצון נעשה הכל
אחד.

 ומתוך חדש, רומאן לו שיש שומעת אני עכשיו
הריון. על להודעה מחכה אני הרגל

 השחקן הבאה: הסצינה את לעצמכם תארו
 בניו־יורק, אלה בימים הנמצא ברקן, יהודה

 עתיד שהוא וקורא הזה השלם גליון את פותח
חודשים. כמה בעוד אב להיות
 כי מתיחה, עוד שזאת חושב הוא בתחילה אז

 ולא אותו למתוח שמנסים לזה רגיל כבר הוא
 מתחיל הוא מתאושש שהוא אחרי ורק מצליחים,

 נחסך זה למזלו אז ואיפה. מתי מה, מי, לברר
 בדוכנים, הגליון שהופיע לאחר שעה כי ממנו,
 את לו ובישרו איתו התקשרו בערב, שלישי ביום

 מעניין יותר הרבה שהסיפור מסתבר אך הבשורה.
הריון. סתם מאשר

 גילו שהם עד העיר, את הפכו שלי השפיונים
 ברקן.נמצא יהודה וזהו: האמיתי. הסיפור את לי

 רב, זמן מזה הבלונדית האופנאית עם בקשר
 ביניהם, המרגשים מהמיפגשים נהנים מאוד והם

 שהמחזור קרה והנה הבשרים. ידע בנוסח משהו
 היא לבוא. איחר הנ״ל האופנאית של החודשי

 לכן מברקן. להריון נכנסה שהיא בטוחה היתה
 התייעצה וזו שלה, הכי־טובה החברה עם התייעצה

ביי המשיכה השלישית והחברה חברה, עוד עם
לעצ ושאלה אלי פנתה החברות שאחת עד עוץ,
הזה. למרור הסיפור הגיע וכך תי,

 ויהודה בהריון, לא האופנאית לעכשיו נכון אז
 בניו־יורק, הרגילים בעיסוקיו להמשיך יכול ברקן

 על לו שומרים כולנו יודעים, שאתם כפי פה, כי
האינטרסים.

ברקן יהודה
לד11״ שלא הרך

קייז ממש
 היה לא כזה דבר וגועשת. רועשת אילת העיר

רבים. חודשים כבר
 הכוהנת ציבעון, ורד סוערת: מריבת־נשים

המתגו בישראל, האירובי המחול של הראשונה
 פט־ הכושית הזמרת עם הסתכסכה באילת, ררת

וג הדים מכה הזאת המריבה האריס. רישיה
אלי. עד שהגיעו לים

 וכבר שנה, לפני ארצה הגיעה האריס פטרישיה
 הופיעה היא אדירה. בהצלחה זכתה הגיעה עם

 כשבחלק באילת, ובתי־המלון המועדונים בכל
כא חיים אבי איש־המוסיקה לה משמש מהזמן
 דמות והיתה המקומי, מהנוף חלק הפכה היא מרגן.

פופולרית. חברתית
 באילת, למחול בית־ספר בעלת ציבעון, ורד
 את קיבלה הזמרת שלה. האמרגנית להיות הציעה

יחדיו. לעבוד התחילו והשתיים ההצעה,
 חודשים, שלושה נמשך הזה המיקצועי הרומאן

אילת. מהעיר הזמרת נעלמה אחד בהיר וביום

 שורה0111111 נו 10111010101
השלם בכל

 סמלת אלמליח, שולה עזבה שנים 11 לפני
 הרחוקה אוסטרליה לטובת הארץ את בשיריון,

 סתם ולא דוגמנית. של בקאריירה שם והחלה
 וההוכחה בהא־הידיעה. הדוגמנית אלא דוגמנית,

 דוגמנית־השנה של בתואר זכתה שולה לכך:
.1978 לשנת באוסטרליה

 וגם בניו־יורק, להתגורר עברה היא לאחר־מכן
 מהחיים. נהנתה וגם והרוויחה, הצליחה היא שם

 ומדי הראשונה, לשפה הפכה שבפיה האנגלית
לביקורי־מולדת. ארצה מגיעה היתה פעם

 בהשלס רואיינה היא הצלחתה בשיא כשהיתה
 אחת היתה ההצהרות כל ובין ),24.5.78( הזה

 עומדת שאני הסיפור לגבי רלוונטית מאוד שהיא
 הדוגמנית את מצטטת אני וכך לכם. לספר

 עם כנראה אפסיק אתחתן, ״כאשר הסכסית:
 או כסף. מספיק בוודאי יהיה לבעלי כי הדוגמנות,

הד עם אכסקלוסיבי, בוטיק לי לפתוח ארצה אז
רואה אני לכל ומעל בעצמי. אתכנן שאני ברים
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