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פנים

 חיים על באחרונה מדברים אנשים הרבה
מע ויותר צנועה יותר קצת אני המוות. אחרי
 חיים יש האם לדעת רוצה פשוט ואני שית,
.50ה־ גיל אחרי

 רוצים אתם אם שיש! לכם מודיעה אני
לקרוא. תמשיכו אז כמעט־מדעית, הוכחה

 מעצבת־הפנים ארצה חזרה וחצי שנה לפני
 שנים 12 בת שהייה אחרי לנגוצקי, מלי

חב של כמעצבת״הבית עבדה שם באמריקה.
היוקרתית. סבאה ראש רת

 כמה לעצב הספיקה היא חזרה, שהיא מאז
 מיש־ סנונית. מועדון כמו בתל־אביב, מקומות

 ופוטונים לריהוט ומרכז הפרקליטות רדי
יפאני). מיזרון״מיטה של (שילוב

 בעיתונים. שמה הופיע גם לפעם מפעם
 שם. אותה ראו קצת וגם פה, אותה שראו אמרו
אותי. שיעורר מסעיר דבר קרה לא יוק! אבל

 המשותפים החברים לי מספרים והנה,
 להיות. יכול לא זה אמרתי התחתנה. שמלי

 מי? עם לי? להודיע בלי פתאום? ככה מה,
איפה?

 אם ,54 בת זוהרת סבתא שהיא מלי,
הת שעבודותיה מצליחה, צלמת לדלית,

 לשני וסבתא בחו״ל, בירחונים כבר פרסמו
רבות. שנים כבר גרושה היא נכדים,

 ועד מפה אבל לה, חסרו לא אמנם מחזרים
 עשיתי לעצמי. אמרתי יתכן, לא חתונת־בזק?

 החדש בטלפון״הלחיצים דרינג־דרינג כמובן
 עליה. והתנפלתי שלי,

 המרחלת.״ זאת מלי, ״שלום
לך.״ גם ״שלום

טוב." מזל לך שמגיע ״שמעתי

כגר יהודית
נעלמה? לאן

לנגוצקי מלי
בבוקר, קמו

הארכי עם התחתנתי שבוע לפני ״נכון.
עידון.״ גד טקט

 והתחתנת בבוקר קמת פתאום סתם? ״ככה
בצהריים?"

 לפני היכרנו ואני גד כך. היה כמעט ״זה
שבו שלושה לפני ביחד. כשעבדנו שנה 16

אוה שאנחנו זה, שזהו והבנו ניפגשנו עות
 הראש.״ אותו לשנינו בים.

 ביותר.״ טרי גרוש שהוא ״שמעתי
 שבועיים.״ לפני גט קיבל הוא נכון. זה ״כן,

 בתל־אביב?״ ברבנות ״והתחתנתם
 עורך־דין.״ אצל ״לא,

מבי כל-כך לא אני אבל לי, תסלחי ״מלי,
לדעת אותי מסקרן פשוט בארכיטקטורה, נה

עירון גד ובעלה
 בצהר״ם התחתנו

 תיכנו.״ שהוא פרוייקטים כמה על
 המפורסם הפירמידה בית את תיכנן ״הוא

 האולטרה־מודרני בית־הכנסת את ברחובות,
 יוקרתי.״ בית־אבות בירושלים, ברמת־אשכול

ההמשך?״ ״ומה

 באד־ ואני באדריכלות־חוץ, יעסוק ״הוא
ריכלות־פנים.״

 לחברים?״ מסיבה באופק ״ואין
 מסיבה עושים אנחנו הזה החודש בסוף ״כן,
הפ את עיצבתי שאני סנונית, במועדון גדולה

 מוזמנת.״ את שלו. נים
 ארצה באנו ״אנו — נאמר כזה זוג על נו,
בה.״ ולהיבנות לבנות

בד 7' אמא
 נעלמה לאן עצמכם את שאלתם לא

 והדוגמנית מלכת־המים נגר, יהודית
 כמה מזה מדוע בהווה? והיחצנית לשעבר
מת לא תמונותיה עליה, שומעים לא חודשים
 שום על שמענו לא וגם בעיתונים נוססות
אירגנה? שהיא אירוע או מסיבה פתיחה,

או שכולם משגעת, בחורה שהיא יהודית,
 בשנים סבלה די לה, ומפרגנים אותה הבים

להיכ מצליחה לא שהיא מהעובדה האחרונות
 והביעה זה על התראיינה אף היא להריון. נס
 הכי־ שהדבר ידעו כולם על־כך. צערה את

 אמא להיות זה הזאת הסכסית לתימניה חשוב
 סמי איש־העסקים לבעלה, טובה ורעיה

 לה שקרה ביותר הטוב הדבר שהוא ברכה,
בחיים.

בפרחים
 בעל סניסאי, נאור, שעמית חושבת אני
! לתת יכול הלאומית, בליגה למדי גבוה דירוג

 אני אבל ,22 בן רק הוא בחיזורים. שיעור י
! ללמוד יכולים שהיו 40ו־ 30 בני כמה מכירה

 אלא מלידה, כישרון כבר זה טניס, לא אצלו. 1
 אשה. אחרי לחזר איך

כל ובין גדולה, מסיבה עשה הוא שנה לפני

 ידוע וכיום שונים, טיפולים עברה היא
 בבעיות נתקלת עשירית אשה כל שכמעט

ו עזרו, לא בארץ הטיפולים כל אך כאלה.
 אף סוד. היה זה לחו״ל. נסעו ובעלה יהודית

מהחב אחדים מטרה. ולאיזו לאן ידע לא אחד
 כדי לררום־אמריקה נסעה שהיא סיפרו רים

 ועוד צבעון ורד שעשו כפי תינוק, להביא
 תביא שהיא אמרו אחרים אחרים. זוגות אלפי
מאירופה. תינוק

 סמי לבעלה אחרת. גירסה גם שמעתי אני
 הזה, הבן שנים. 17 לו מלאו מזמן שלא בן יש

בא באחרונה נמצא דנית, לבחורה מנישואיו
 הוא ימים שלושה לפני בו וכשפגשתי רץ,

 לעבור כדי לגרמניה נסעה שיהודית לי סיפר
 להריון. להיכנס לה שיעזור גינקולוגי, ניתוח

 אני נסעה. היא לאן משנה לא זה לי, תאמינו
 לי. חסרה היא לפה. תחזור שהיא כבר רוצה

ושימ גדול חיוך עם תחזור שהיא מקווה אני
 זו בצורה אמא תהיה שהיא שפירושו בלב, חה
אחרת. או

גבריאלי אורלי
לנמל הספיקו לא

מיש על עין שם הוא לשם שהגיעו החתיכות
 וחטובה, יפה בלונדית, — בלתי־מוכרת הי

 ודוגמנית. חיילת שמה, גבריאלי אורלי
 כאשר אחר. טניסאי עם למסיבה הגיעה היא

לאותו בת־זוגו על פרטים מחברו ביקש עמית

ק רמז ד
 בה־ שלי הקולגה לכם סיפרה יוני בחודש

 מרים בשם עשירה ישראלית על הזה שלם
 שנים הרבה לפני שהיתה דרום־דייווים,

 בדירה בלונדון והמתגוררת דוגמנית־צילום, י
 של חברתו־לחיים היא מכל, חשוב מפוארת.

 ממים־ הבריטי חבר־הפרלמנט אואן, לורנס .
הלייבור. לגת

 הוא כאשר זה את זה שהכירו ולורנס, מרים
 ברובע לה השייך בבניין דירה להשכיר בא

 שש במשך ביחד וגרו התאהבו ארלס־קורט,
 לורנס, בארץ. ביקרו אף הם שבהן שנים,
 פרד הפך ישראל, לגבי נייטרלי שהיה

 כמו מרים, עם קשריו בעיקבות ישראלי
המלך. אחשוורוש

 שחבר־ שנים אותן כל ידעה מרים אך
 לאשה, אותה ישא לא השאפתן הפרלמנט

 מחפשת עדיין שהיא בראיון אז הצהירה והיא
 הגבר את מחפשת עדיין ״אני שלה. הגבר את

 איש- חופשי, ״אדם אמרה, לי,״ המתאים
 חבר־ ביחד. איתו לנסוע שאפשר עסקים

 אדם לא הוא מיפלגה, של איש הוא מיפלגה
חופשי.״
אר־ לחזור רוצה הייתי ״אני התוודתה: היא

■

דרום־דייווים מרים
סוף־סוף? אולי,

 שם לחסל קל יהיה לא אבל כאן. ולחיות צה
 כעולה חדשים חיים כאן ולהתחיל הרכוש, את

 בחו״ל.״ שנה 20מ־ יותר שחייתי אחרי חדשה,
 אחד גבר לי שיהיה הוא ״חלום־חיי ולסיום:

 לא זה אחד. גבר של אשה אני כי החיים, לכל
 גדולה אהבה יקרה, עוד זה אולי יצא. כל־כך

 שלי.״ מהרקע מישהו עם
 עורך־הדין את הכירה היא קרה. זה ואכן
 בהליכי־ הנמצא קמינצקי, (״טדי״)יהודה
 נמצא זה פרקליט עדנה. מאשתו גירושין

 רכש גם והוא תל־אביב־לונדון קו על הרבה
 ן שבכיכר־פיקדילי הישראלית השזוארמה את

שטרלינג. אלף 800 של בסכום בלונדון
 והוא מאוהבים, ממש שהם מספרים עכשיו

 כדי בחג״החנוכה, ארצה אותה להביא מתכונן
לבני־מישפחתו. אותה להציג

משהו? על רומז שהוא חושבים אתם

 אצלה, סיכויים לו שאין החבר לו הודיע ערב,
באוסטרליה. חבר לה שיש מכיוון

 הרומן נגמר אז שבדיוק ידע לא החבר
 לאהבה פנויה למעשה היתה ואורלי ההוא,

 מן נבהל לא עמית מיקרה, בכל חדשה.
 נמצאת אוסטרליה הרי זאת, ומלבד התחרות,

במיתקפה. פתח הוא אז מכאן. רחוק ממש
לפ בפרחים. הוצף בחיפה אורלי של ביתה

 זה הבא. הזר הגיע כבר נבל, אחד שזר ני
 על דבר שום ידעה לא היא בעבר הצליח.

 ונהנית המון, יודעת כבר היא והיום טניס,
 ביחד לגור השניים עברו השבוע מישחק. מכל

דיבו כבר ויש ברמת־השרון, שכורה בדירה
 המיספר על גם מסכימים הם חתונה. על רים

שלושה. במישפחה: ילדים של האידיאלי
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