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״האהבות אצלי הן צורך גופני ונפשי,
ולא אמצעי לעשות קאריירה! אני לא רוקדת
טוויסט בלי מכנסיים!״ — הנה ,סוף־סוף,
וידויה האינטימי המרעיש ,הראשון מסוגו
י שהתפרסם אי־פעם ,של כוכבת־הזמרה ה
ישראלית חנה אחרוני .״זו הפעם הרא
שונה בחיי שאני מספרת על עצמי באשה.״
בדירת הוריה ,ברחוב אידלסון בתל־אביב,
מוקפת פסלים ,ציורים ותמונות של עצמה,
פרשה חנה ) (30את רשימת הכיבושים ה
נשיים שלה ,שאין לה כלל מה להתבייש
בהם מול כיבושיה האמנותיים.
״אני לא נזירה .עברתי מזמן את גיל ה־
שלוש־עשרה ,ואינני יכולה עוד להסתיר
את זה .זה יהיה אבסורד .חלק מאישיותי
זה גם הסקס ,אבל לא רק הסקס .הסקס
הוא לא רק המיטה ,אפשר לעשות גם סקס
בעיניים .יתכן שאני לא המומחית בשטח זה,
אבל הרצון לחיות מכיל באופן אוטומטי
את מסגרת הסקס.״
את מיפגן ההישגים הנשיים של חנה
מפארים כמה שמות מפורסמים :
• ניד ררוזס ,אחד מעורכי־הדין ה
מצליחים ביותר בניו־יורק ,גבר בן  ,33יפה־
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המי□ קרי □ ב חו ד ש א פ רי ל
כמה חבל שחדלנו לשוטט בלילות בטיילת,
עכשיו לא נוכל לסלוח לעצמנו שהחמצנו
את המלודרמה של השנה .זה אירע בלילה
זרוע כוכבים .על החוף שמתחת לטיילת,
במורד רחוב שלום־עליכם בתל־אביב ,אפשר
היה לשמוע את הצלילים המטורפים של
תזמורת מועדון־הלילה צברה .ועל החוף
עמדה נערה נמוכה ,דקת־גזרה ,בעלת עיניים
שחורות• ושיער ערמוני.
כמה רגעים קודם לכן היתד ,ג׳וזי כ״ץ
בין המטויסטים באותו מועדון ,כשנענועי
אגן הירכיים שלה אינם עושים כל רושם
של גוף בעל בעיות .אותו לילה נערכה
בצברה מסיבת פרידה לזמרת הבלוז ה
כושית מיי מחסר ,שסיימה את הופעותיה
במועדון עומאר־כיאם ביפו .ג׳וזי ,ילידת
פיטסבורג שבפנסילבניה ,ארצות־הברית ,הי
תד ,כל הערב בזרועותיו של חברה מזה
חודשים רבים ,שמואל יקראוז ,לשעבר
מלח ובעל מועדון־לילה בבאר־שבע.
לפתע הבחינה ג׳וזי שידידה רוקד עם
הזמרת הכושית בלהט בלתי רגיל אפילו
לגבי רקדן מובהק כמוהו .הכושית בעלת
הקול הצרוד לא היתד ,אף היא אדישה
וזרועותיה לא נשארו קפואות על גבו של
בן־זוגה.
בגיל  22זו סיבה סובה להיסטריה של
קנאה ,גם לאמריקאית שהחלה את הקאר־
יירה הישראלית שלה כרפתנית בקיבוץ
אורים בנגב ועתה היא רקדנית בתיאטרון
האופרטה הישראלי .כשראתה את המתרחש
בין ידידה לבין הזמרת הכושית החליטה
ללמד אותו לקח.
היא נטשה את המועדון ,רצה לחוף הים
הסמוך ונכנסה כשבגדיה עליה אל מי הים
בהחלטה נחושה להטביע את עצמה .אלא
שלפני שנקטה בצעד גורלי כזה שכחה פרט

חשוב :בלילות של אפריל מי הים עדיין
קרים מאוד .והקור מאוד לא נעם לגופה
של ג׳וזי הקטנה.
חוץ מזה היא היתד ,סבורה כנראה שמר
קראוז יגלה את חוש האבירות שלו ,יזנק
אחריה למים וימשה אותה .כשהמים מגיעים

ג׳וזי ושמואל קראה
כבר כמעט עד לחזה העיסה מבט מיואש
אחרון לעבר החוף ,ואז התברר לה סופית
שלשמואל אין שום כוזנות לרחצה .היא
חזרה מבויישת אל החוף.
ומאז הם חיים באושר עד עצם היום הזה.

״לא נורא ,זה קורה במשפחות הטובות
ביותר,״ זהו תירוץ טוב להיחלץ מכל
מיני מצבים לא נעימים .עכשיו אפשר
להירגע לגמרי .זה באמת קורה במשפחות
הטובות ביותר.
הדבר אירע באזור הווילות של הרצליה־
פיתוח .באחד הלילות האחרונים פתחה גב
רת כבודה ,מתושבות המקום ,את דלת
ביתה בשעת לילה מאוחרת׳ ,לקול צלצול
הפעמון .היא הופתעה מאוד לראות כי ה
אורח אינו אלא ידיד ותיק ,פרדסן ידוע,
מהמשפחות הוותיקות ביותר בארץ.
האיש היה שתוי לגמרי .הוא מילמל כל
מיני דברים חסרי־שחר .אבל לא זו היתד,
המטרה ,שלשמה הטריח את עצמו להרצליה
בשעה כה מאוחרת .לפתע ,ללא כל אזהרה
מוקדמת ,החל מסיר את בגדיו ,עד שנשאר
בתלבושת אדם הראשון.
האשד ,המבוהלת ,שהכירה את הפרדסן
כאדם שקט ושקול בדעתו ,לא היתד ,רגילה
לראותו במצב זה .היא מיהרה לטלפון,
וכעבור זמן לא־רב הגיעה הישועה .אשתו
של אותו פרדסן ,דמות חברתית ידועה,
באה לקחתו הביתה בחברת ידיד שלה,
לשעבר קצין גבוה בצה״ל.
כל העסק יכול היד ,להראות כתחביב
נחמד ,להסתיים בהתפכחות בבוקר .אלא
שקשה להניח שמשלחת הישועה ,בהרכב זה
דווקא ,עודדה כל־כך את רוחו של ה־
פרדסן .מסתבר כי משום־מה הוא כועס על
אותו קצין ,ידידה של אשתו ,ואף כינה
אותו ״ניבזר!,״
ככה זה .כשזה קורה במשפחות טובות
נשאר רק להגיד :״לא נורא ,זה קורה ב
משפחות טובות עוד יותר!״
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חנה וואלין
תואר ומבריק .״זה היה הכי רציני,״ אומרת
חנה ,״וכמעט הגיע לנש.אין .הלכתי אית;•
במשך שלושה חדשים ,והייתי ארוסתו .זה
היה לפני שנתיים .הופעתי אז בלאס־ואגאם,
והוא שלח לי כל הזמן פרחים מניו־יורק.
הוא קנה לי ענק עצום של זהב ,ופרוות־
מינק — המתנה היפה ביותר שקיבלתי מ
גבר .אלא שהוא רצה שאפסיק את ההופעות
שלי בלאס־ואגאס בגלל המחזרים הרבים.

הוא היה בשלב של גירושין .יצאנו יחד
להרים .אבל זה היה רק רומן קצר ,כי
אני אף פעם לא אתחתן עם לא־יהודי.״
• קאנטיפלאס ,כוכב־ד,קולנוע ד,מק
סיקאי ,הידוע מהסרטים פפה וב־ 80יום
מסביב לעולם ,הנשוי לאשה יהודיה ,והנחשב
לאחד מגדולי העשירים במכסיקו .״הוא היה
אחד המחזרים הנלהבים ביותר שלי במשך
כשנה .הוא היה בא במיוחד ממכסיקו אלי.״
 9רוברט מרל ,זמר־כוכב מהמטרו־
פוליטן אופרה בניו־יורק.
@ נ׳קי גליסון ,כוכב הטלביזיה וה
קולנוע גדול־הגוף.
״היה לי גם מהרדג׳ה אחה״ הוסיפה חנה,
״אבל למשך שבוע ימים בלבד .הוא היה
מבוגר ,בן  ,55וסיפר לי שהוא נמנה על
משפחת נהרו .אלה השמות המפורסמים ,אבל

כת ,ויש אדם שמלטף אותך אחרי ההופעה
ואמר לך שאת מאהבת טובה ,אז כל אשה,
ואפילו הצנועה ביותר ,אוהבת לשמוע את
זה .להתחתן ולהביא ילדים זה לא חוכמה.
אך תוך שנה אקח הפסקה ,ואז אתחתן.״
אבל הגבר האחד ,שבצידו חיתה חנה
במשך  17שנים רצופות ,היה האמרגן
משה ואלין .הוא גילה אותה ,העלה א ת ה
לפיסגה ,ליווה אותה כצל ,ואהב אותה .לכל
זה הגיע עכשיו סוף .״גמרתי איתו את
החוזה ,וגם גמרתי איתו,״ אמרה חנה ,״אני
לא רוצה לפגוע בו .הוא אדם בגיל ה
עמידה ,אני נשית וסקסית ,וזה נורמלי
שהוא אהב אותי.״
״העסק בינינו נגמר עוד לפני שנתיים,״
מספר משה ואלין ,שחזר יחד עם חנה
ארצה .״בסוף לא היה לה זמן בשבילי .אני
התקררתי ממנה ,כי היא הייתה בשבילי
יותר מאהבה .אהבה היא הרגל ,אבל אמונה
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לנל אחד ,יש גרמני משלו .לבן־גוריון
יש אדנואר ,לפרס היה שטראוס ,ול״איש
הקטן״ היה גלובקה .אן לאיש אין קשר
כה הרוק עם גרמנים כמו לנשיא ההסתד
רות הציונית ,הד״ר נחום גורדמן .לא
לשוא התיעץ בן־גוריון לאחרונה עם גולדמן
בענייני גרמניה והכיר בו בתור מומחה
ראשי בשטח זה .כי
לגולדמן יש אינפור
מציה ממקור ראשון.
בזאת נוכחו גס
צירי הנוער הפועל
הציוני ,כאשר הת
כנסו ערב פסח ב
ארץ .מבטיהם נמש־ .
כו אל גברת צעירה,
תמירה ,בעלת שיער
ברונטי גולש ,עיניים
יוקדות ופנים יפית
להפליא ,שהופיעה
המליאה,
בישיבות
גולדט,
בהתלהבות
עקבה
אחרי הופעותיו של הד״ר גולדמן .היתה זו
גרמניה נוצריה כבת  ,22שאינה שומעת
עברית ,שבאה לארץ סמון לבואו של הנשיא
הציוני ,ושהתאכסנה ,במקרה ,במלון המלך
דוד בירושלים ,בו שהה גם הנשיא.
המוזר הוא כי חברי הוועד־הפועל ראו
את הופעת הצעירה הארית דווקא בעין
זועמת .האמנם לא הבינו אתהחשיבות
שבהידוק היחסים בין ישראל וגרמניה ה
אחרת?

ה א □ נכון ש :
עם גליסון

עם ארמז

סירבתי ,כיוון שהייתי בשיא הד,צלחה ,ו
שלחתי לו חזרה את טבעת היהלום שקנה
לי .אבל אפילו עכשיו אני אוהבת אותו.״
• פול אנקה ,הזמר ר,הוליבודי ה־
פ־פולארי ,שהתחתן לפני מספר חדשים.
״יצאתי איתו הרבה ,ובילינו גם ויק־אנד
נהדר יחד .אך הוא ממוצא לבנוני ואני יש
ראלית .לנשואין זה לא יכול היה להגיע.״
• דזי ארמז ,כוכב הטלביזיה הידוע.
״הוא היה אז בעלה של לוסיל בול ,כוכבת
הטלביזיה והקולנוע העשירה .באותה תקופה

היו גם ידועים פחות ,ביחוד מעולם הביזנס.
לפני שנה אפילו היתר .לי הצעה להתחתן
עם בעל־עסקים משווייץ ,אבל לא מצאתי
אותי למתאים .שמות מהארץ אינני רוצה
להזכיר ,אבל המאהב הראשון בחיים שלי
היה העתונאי שאול כן־עטר .היינו יחד
בצבא שנתיים ,ואחר־כך היינו זוג עוד
שלוש שנים נוספות.״
כדי /יא להבין אותה לא־נכון ,צריך
לדעת את הרקע .״כשאת יודעת שאת עולה
על הבמה,״ מתוודה חנה ,״ואת אשה מוש־
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עם מדל
באום — זה משהו נצחי .קנאתי לה ,אבל
לא יכולתי להחזיק אותה בכוח .הבנתי
א תה ,כי הפרש הגילים בינינו גדול ,ולכן
לא רציתי להתחתן איתר .,למה להתחתן,
כשאפשר להיות ידידים בלי חתונה ויש
לי ילדים• נהדרים? אבל כמו שאני זקוק
לכוסית ,אני מוכרח גם לאהוב .אתאהב עוד
פעם בבחורה כשרונית ויפה .אני נהנה מזה
שאני עושה משהו ממישהו.״
• יאיר ,27 ,רני.22 ,

אחת הדוגמניות ,מהיפות וה
מפורסמות ביותר בארץ ,נאלצה השבוע
לשלם סכום של שמונת אלפים ל״י ל
בעלה ,תמורת הסכמתו לתת לה גט ,וזה
אחרי משא־ומתן ממושך ,שבראשיתו
תבע הבעל תמורת הגירושין לא פחות
מ־ 25אלף ל״י ז
שעסקן־ספורט ידוע ,מראשי הת
אחדות הכדורגל ,שנפרד זה מכבר מ
אשתו והקים קן משפחתי חדש עם
ספרית צעירה — מבלה בכל זאת,
אחת בשנה ,את חופשת־הפסח בטבריה
עם אשתו החוקית ז

