
 רא הן
סורגות

 עושים מה שלי החברות אחת אותי שאלה פעם
 מה ידעתי לא שלהם. הפנוי בזמן הכדורסלנים

לה. להגיד
 ואולי ספרים, קוראים הם אולי זה. על תחשבו

עו בוודאי שהם ויש באוניברסיטה. לומדים הם
עסקים. שים

 אחד לגבי לפחות תשובה, לה מצאתי השבוע
מהם.

ש מלול, מאיר שהכדורסלן גיליתי למשל,
אשה עם רומאן ניהל צבא־הקבע, איש גם הוא

במסיבה) ידידה מלול(עם מאיר
העזה בעלת בשלה, אשה

מפורסם מאוד איש הוא שבעלה נשואה,
לביטחון־המרינה. וחשוב

עבו לצורכי בחו״ל, דרו־קבע הנמצא הבעל,
שאש לעובדה לב שם כל־כך לא הביטחונית, דתו
 היום כל היה הוא כי ולסכס, לאהבה צמאה תו

ותא המדינה. עבור ביטחוניות בקניות והלילה
 שעות 24 גם שלנו כמו צורכי־ביטחון עם לי, מינו

לו. הספיקו לא ביממה
 בוגרים לילדים אס שהיא המשועממת, האשה

 מלול, ממאיר יותר שנים ב־סו לפחות למדי,
 שבועיים־שלושה, של לגיחות ארצה מגיעה היתה

לחו״ל. וחוזרת
 בחתונת־עשירים היתה היא הפעמים באחת

המר הכדורסלן את הכירה ושם בהרצליה־פיתוח,
נד ההיכרות, בשעת נוכחת שהייתי אני, שים.
 אליו ניגשה פשוט היא האשה. של מההעזה המתי

 ואם החתונה, אחרי עושה הוא מה אותו ושאלה
לדירתה. לבוא רוצה הוא

שנ חשב הזאת להיכרות שעד ,23ה־ בן מלול
 בטלוויזיה, וצופות סורגות רק הזה בגיל שים

 כמה שנמשך קשר־סכס, החל וכך לאתגר, נענה
 מלול לשניהם. נשבר כנראה זה לבסוף חודשים.

 י הסו־ והאשה עליו, החביבות לבנות־העשרה חזר
הביטחוני. לבעלה חזרה ררת

 נשות
 החברים
 מתוקות

יותר
 את אחרונות של'ריעות במוסף קראתי השבוע

 אייזנברג, ארווי* של הגירושין על הסיפור
 אייזנברג, שאול המעופף המיליארדר של הבן

 הזה הסיפור כל שאת נזכרתי אז אנג׳לה. ואשתו
 יותר לפני ,1988 אוגוסט בחודש לכם סיפרתי

שגה. מחצי
 גיבורים כמה עוד על לכם לספר רציתי אני אך

אל־נתן. ולקובי לאנג׳לה הקשורים רומנטיים,
 צעיר שהוא אח, יש לקובי ככה: הולך זה אז

ל בשם ,31 כמו משהו שנים, בכמה יותר  אל־ גי
בניו־יורק. המתגורר נתן,

יש חתיכה שנים כמה לפני הכיר הזה הגיל
 שהי־ ,אברמוביץ דפנה בשם מהממת ראלית

 סטיר, ברוך בשם ישראלי לבחור נשואה תה
במיקצועו. בנקאי

 בגלל יפה, עלו לא ודפנה ברוך של הנישואין
 מצאה אוהבת־החיים דפנה ביניהם. הניגודים
 והתחתנו התאהבו הם אל־נתן. גיל אצל ניחומים

בת. להם נולדה וגם שנה, לפני
הנשואה עדנה, בשם אחות בארץ יש לדפנה

טאבה אחרי
 שלמ־ הטוענת המרושעת, הרכילות בעניין או
 פפושא־ אלי התיכון במיזרח הכי־מדובר לונאי

 יש לשעבר, בטאבה סעסטה מלון מבעלי דו,
 כמובן יש לב, עדנה הזמרת עם רומאן כביכול

התפתחויות.
 שימעונה עם שנתיים מזה החי המלונאי,

 ישראל של מנערות־הזוהר שהיתה מי שוורץ,
 וכעוס מופתע ממש היה המוקדמות, 60ה־ בשנות
 מאז כאלה שמועות עליו מפיצים שבארץ לגלות
המצרים. לידי טאבה החזרת על ההסכם חתימת

ספור רוח גילתה שלצידו, האשה שימעונה,
האלה. השמועות על בהומור והגיבה טיבית
 ״מאז פאפו: של מפיו דברים מצטטת אני
 להתנכל מנסים שונים אנשים בטאבה, ההסכם

האישי. בתחום גם שזה רואה אני עכשיו לי.
 כל במשך לב. עדנה לזמרת קשר לי ״אין

 ולילה, יומם עסוק, הייתי האחרונה התקופה
לשם נסעתי בלונדון. גם הייתי ההסכם, בעניין

נסיעה
ח 1־ןי עיסו

אל־נתן וגיל דפנה
כסף !הרבה חברים, הרבה

 חברה גם בארץ יש לדפנה לוי. אושיק לזמר
 של אשתו שהיא זאנה, עליזה בשם טובה,

 זאנה. יוסי כוכב־הכדורגל
מיוב־ לאביזרים בית־אופנה פתחה זו עליזה

 על אגשים להעביר יכולה שקינאה איך
גבול. כל עובר כבר באמת זה דעתם!
 של המוכשר המנכ״ל את לדוגמה, קחו,
 ולילה יומם הפועל הר־לב, רפי אל־על,

 אנשים כל״מיני באים אז החברה. למען
 מערכת״היח־ על סיפורים וממציאים רעים,

אר רותי הוותיקה, מזכירתו עם שלו סים
בל.

 כפקידה עבודתה החלה הזאת המזכירה
האח השנים במשך מאוד התקדמה רגילה,
 מזכירת של הבכיר לתפקיד והגיעה רונות
 רכב מיוחד, חוזה בעל תפקיד אל־על, חברת
ת, והרבה צמוד כישוריה. בזכות והכל הסבו
 מער־ את אוהבים כל-כך שלא טי יש אז

 ומזכיר- הבוס בין המיקצועית כת־היחסים
 בכיר דייל הוא שכיום שלי, והשפיון תו,

 כתב העובדים שאחד לי סיפר באל־על,
ם השופטת למבקרת־המדינה, מיכתב רי  מ

ת, ר פו ־  ומזכירתו שהבוס סוען הוא ובו בן
 וגם תפקיד במיסגרת לארצות־הברית נסעו

 משלס״ה־ חשבון על לטענתו, והכל, בילוי,
 הזה שהבחור ישר ראיתי הישראלי. מיסיס
 יתרסק שהוא ולפני מדי, גבוה המריא

ן החברה, לדובר דרינג-דרנגתי מ ח ־ נ  ק
מן, ינ אותו. וחקרתי לי

 אלייך מתקשרת אני שלום. קליינמן, ״מר
 למבקרת- שנשלח ולמיכתב לרינונים בקשר

 ורו- הר״לב רפי של הנסיעה בעניין המדינה
ארבל." תי

האינפורמצ את לך מסרו שלא לי ״נראה
 (אנשים ארבעה בת מישלחת במלואה. יה

 רפי הם הארבעה לארצות״הברית. יצאה
 ן מוט- חסדאי, ליאון החברה; מנכ״ל הר־לב,

ה מזכירת ארבל, רות* לענייני-הנדסה; תה
 1 ואריה חוזים־, בעניין סמכות שהיא חברה,
בכיר.״ איש-כלכלה שוורץ,

הנסיעהד מיועדת ״למה
 ומ- ,90ה״ לשנות נכנסת אל־על ״חברת

 !בואינג מחברת מטוסים לרכוש עוניינת
דו וחצי מיליארד ששווייה בעיסקוז מדובר

לר.״
שיתוך־הפעולה." על לך גמדה ״אני

 מרביתם׳! ומישקפיים, וחגורות תיקים כמו אים,
בניו־יורק. המתגוררים וגיל, דפנה של בעיצוב

 עם בלונדון חי קובי, הגדול, האח בינתיים אז
 דליה, אשתו־בנפרד, אייזנברג. אנג׳לה אהובתו

 !גיל, הצעיר, והאח אייזנברג, ארווין עם מתגוררת
 עושים והם דפנה, אשתו עם בניו־יורק מתגורר

כסף. הרבה
 האחים ששני לעובדה לב ששמתם מקווה אני

 , אינד בכלל זה למי אך חבריהם, בנשות התאהבו
הזה! העניץ מכל סיפור לי שיש העיקר פת?

פפושאדו ואלי שוורץ שימעונה
להר1ז רכילווז ,זאת

 קא־ של בית־סיפרה במסיבת נוכח להיות כדי
ה ל  שוורץ. שימעונה של בתה ,11ה־ בת מי

זולה.״ רכילות ״זאת
ה אשת־החברה גם עימי התקשרה נ ו לחו י

בני־הזוג, של ביותר הקרובה החברה שהיא בי**,

 כזה? דבר לפאפו לעשות אפשר ״איך זעמה: והיא
 רואה ואני שימעונה, עם בהרמוניה חי הוא הרי

 למה מבינה לא אני לנישואין. יוביל הזה שהקשר
 מה כאלה. שמועות עליו מפיצים בארץ אנשים
שלהם?" המטרה

הו״לב רפי
ולירה יזם□ עמדה

 הדימימי הסכום את ששמעתי אחרי
 כותבים איך יודעת לא אפילו שאני הזה,
 האלה, האפסים כל עם בספרות, אותו

 מעוד עניין עושים כבר מה לעצמי אמרתי
הזאת. בנסיעה דולר אלף איזה

 אל־על על אני הכל. שזה תחשבו אל אבל
 הר- בפרשת שנרגעתי אחרי אז מוותרת. לא
 סייס שלו, שהסגן לגלות שמחתי נורא לב

שה מי אמיר, עמוס לשעבר חיל־האוויר
ש חיל-האוויר, מפקד לתפקיד מועמד יה

 מאשת־ וגרוש קטנה, לנכדה סב כבר הוא
 הוא בשחקים. חדשה אהבה מצא נעוריו,

 וחרוצה נאה דיילת הישנה, לאהבתו חזר
זיווה. בשם

א רומנטי ר
ה תוד

ארקין

 אותי שאלה במיספרה, 'כשישבתי אתמול,
 הרומאן על כותבת לא אני למה שלי הספרית

 ולידיה ארקין ג׳וקי הרקדן־פנסומימאי שבין
 גם היא אופיר. שייקה של אלמנתו אופיר,

 ״אל והוסיפה: רחמניות בעיניים בי הסתכלה
 ידעת שלא לי תגידי

 הרבה נמשך כבר זה מזה!
זמך'

 באמת שאני נזכרתי
בהר ביחד אותם ראיתי

 ושנראה מסיבות, בה
 אני אבל מיודדים, שהם

קשר שזה בטוחה לא

אופיר
 אי־אפשר אבל רומנטי,
 נכון הכי והדבר לדעת,
 לעשות זה לי שנראה

 ללידיה דרינג־דרינג
היפה.
 ולידיה צילצולים, שני

ענתה.
 שלומך?" מה לידיה, ״שלום
 הקלטות בעניין מאוד עסוקה אני ״שלום,

 מתמשכת. עבודה זאת שייקה. של הווידיאו
 שזה לי נראה אבל בפסח, אגמור שאני קוויתי
יותר.״ מאוחר למועד יידחה

 אחר. בעניין איתר מתקשרת אני ״תראי,
 וג׳וקי שאת מספרים שלנו המשותפים החברים

ברומאן."
 . בי תמך ג׳וקי ידירי־נפש. אנחנו פתאום! ״מה
 סיפר הוא מזמן לא שייקה. של מותו מאז נפשית

 בשנות אותה. זכרתי שלא בינינו, ההיכרות על לי
 לניו־יורק. אותי שלחו הוריי המוקדמות 60ה־

 בני־מישפחה. אצל והתגוררתי ויפה, צעירה הייתי
 בניו־ אז היה הוא שגם ג׳וקי, של חבר אחד יום

 לידיה בשם אחת יפהפיה שיש לו אמר יורק,
 לבית באו הם אותה. להכיר ושכדאי שומכר,

 נכנסתי, אני איתם. מיודדים שהיו שלי הקרובים
 ולא לחדרי ישר הלכתי אליהם, לב שמתי לא

 מאז.״ אותם ראיתי
 קשר?" נוצר מתי ״אז

 התחתנו, ושייקה שאני אחרי קצרה ״תקופה
 משותפת, תוכנית־פנטומימה על עבדו וג׳וקי הוא

 יצא לא זה בחו״ל. מוצגת להיות אמורה שהיתה
אצלנו." לבן־בית הפך ג׳וקי אבל לפועל,

 לך תמצאי זאת שבכל לך מאחלת אני ״טוב,
נחמד." מישהו
 יפה לידיה שאמנם נזכרתי השיחה סיום עם

מאוד. צעירות אותן אוהב ג׳וקי אך וחטובה,
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