
 המיייונו, אינה
איפה?

 היתד, האחרונה, מלכת־היופי נוי, דפנה
מיל בלי וחזרה חודשים, עשרה באמריקה

 לכולם לעשות רצתה היא כי למה? יונר•
 עשיר, או מיליונר, לה ניבאו כולם הפתעה.

 חזרה אותם. סידרה והיא גבר, לפחות או
 לא שהיא להגיד שאי־אפשר למרות בלי.

גבר. או עשיר או מיליונר איזה על חשבה
 המון ועם מיליונרים, הרבה עם ״יצאתי

ממ הצעות־נשואין ארבע קיבלתי בחורים.
 לא אבל מאוד, נחמדים היו כולם שיות.
 הם אם בית. לנהל רוצה שאני לי נראה

 לארץ, ,בעקבות לבוא יכולים הם רוצים,
דעתי.״ את אשנה אולי ואז

 היא אבל שחקנית. שם והיתד, כמעט היא
 התחנן ממש הרמתי אלכסנדר רצתה. לא

 אומרת, זאת סינטרה. פרנק גם בפניה.
 שחקנית להיות ממש ממנה ביקש לא פרנק
 וראה במה באיזו הופיע הוא פעם אבל

 את איתו לשיר לה קרא הוא אז אותת
נגילה. הבה

 מאוד מאוכזבת אנטה, דפנה׳ של האמא
 כל־כך לה היו כזאת! טיפשה ״היא מבתה:
 אחד. אף רצתה לא והיא מחזרים, הרבה

וה השמנת כל ממנה. כבוד הרבה לי היה
 לנו עושים היו קאליפורניה יהודי של סלט

ש לפני מחזרים. המון לה היו ארוחות.
 עם בחור לאונייה, אחד אפילו בא נסעתי,

אותה.״ ממנו אקח שלא והתחנן אוטו,
 פרי שיהודית נכון זה אם אותן שאלתי

 שלה. המיליונרים אחד את מדפנה לקחה
מ ״אני אמרה: דפנה שלא. אמרו שתיהן

 עם להתחתן מעוניינת הייתי לא עולם
 ליהודית איחלתי אפילו גינזבורג, לארי

 ״היא אמרה: שלה האמא וגם איתו.״ הצלחה
צוציק, ך,יה הוא איתו. להתחתן רצתה לא

 בגלל הכל
ה עוגה טנ ק
פישר. מאדי התגרשה טיילור אליזאכט

 ברי־ ליי■ מג׳אנט התגרש ,ורמיםר טוני י
 ואדים. מרוז׳ה התגרשה בדדו גי׳ט

 אין לכן נתן. מרוזי התגרש נתן אייכי
להתג עומד גרום יורם הבמאי שגם פלא
גרוס• מאלינה רש

השחק להב, דליה עם יורם את כשראו
 חור של בבכורה הקאמרי, של הצעירה נית

מ ולהתלחש עליו, לרכל התחילו בלבנה,
 בכלל שאין יודע לא אחד אף גבו. אחורי '

ודי. מתגרש פשוט הוא לרכל. מה
 היו שהם כמה על לבכות שרוצה מי כל

ה את האחד הבינו שהם כמה נהדר, זוג
 חמש־עשרה נשואים היו שהם כמה שניה,
 יפה שיחקו שהם ואיך ואושר, בעושר שנים

סרטו מיני ובכל החלומות בבעל בבובות
 איך בעצב להיזכר שרוצה מי כל יפים, נים

 הילדים אלד, — שלנו ״הבובות אמר שהוא
 יכול — ללב נוגע היה שזה ובכמה שלנו,״
זד״ את לעשות
״הכר גרוס, יורם מספר להב,״ דליה ״את

 הגדולה האכזבה ההצגה. של בערב רק תי
 התגרשתי שלא היא שלי החברים כל של

 אותו ואלינה גבר, בגלל ולא בחורה, בגלל
דבר.

רו־ היו הם בעיניהם. חן מוצא לא ״זה

 בן הכל בסו הוא הכתפיים. עד לה והגיע
וארבע.״ עשרים
 חדשה, לחיילת צה״ל יזכה שבועיים בעוד
לצילומים. מאוד סובה שתהיה

נוי דפנה

שה 40 מס׳ הא
אמיתיים? בדואים אין שבארץ אמר מי

 בדיזד מסתובבים לא שהם מובן מלא. יש
ת, יושבים ולא גוף  שבאמת מי אבל בכסי

 עבאייה עם ודם, בשר אותם, לראות רוצה
הבדו במועדון אותם לחפש צריך וכפייה,

ה הבידור לשוחרי מועדון־הלילה — אים
תאו מלא, מיזוג־אוויר עם האותנטי, בדואי

 אמיתי, בדואי קישוט מיוחדת, בדואית רה
 מטבח הבדואים, הנגנים מיטב של תזמורת
 בדואי ויסקי מומחה, בדואי אשף בהנהלת

 מהמדבר, ישר בדואים מלצרים הגבלה, ללא
ורחב. נוח וחניון

 אמיתי, בדואי מאהל בתוך נמצא המועדון
ב יש המדבר. נאות האמיתי למלון השייך
 סולי־מאן השייך אמיתי, אחד שייך גם תוכו

 כותבים כי אמיתי, שייך הוא אל־הוזייל.
כות העולם מכל ומעריצות בעיתונים, עליו
 את מכיר לא גם הוא מכתבים. לו בות
 39 כבר שהתחתן למרות המרחלת, רחל

פעמים.
 יש ילדים כמה אותו ושאלתי אליו פניתי

 יודע. לא הוא שחה־חה־חה, אמר הוא לו.
 להתחתן ורצה אחת בחורה פגש הוא פעם

 לבקש צריכה שהיא לו אמרה היא אז איתה,
 מי אותה שאל הוא אז שלה, מהאבא רשות
 סולימאן. שהשייך אמרה והיא שלה, האבא

חה־חה־חה.
 הוא פעם. ותשע שלושים כבר התחתן הוא
 רק הוא יכול. הוא לארבעים. להגיע רוצה

 ארבעים היו שלו לאבא וחמש. שישים בן
נשים. וחמש ארבעים היו שלו ולסבא נשים,
תהיה שלו הארבעים שהאשה חשב הוא

כנר התגרשתי, אני אחרת. יהיה שזה צים
 עוגות אפתה שאלינה משום פשוט אה,

עוגות.״ שונא שאני היא הצרי: נהדרות.

ן י ר י פ ס ז ־ ץ ן ש ו י ר ה
כון: שזה ערבת לא אני זה. את שמעתי נ

ת, צעירה, נערה ה אחד ערב המליצה חמש־עשרה, בת חיפאי וביקשה טוב, סרט על להורי

ת ד״י בארבעים דיו9ב
 חיוני הכי הדבר האשה של הבתולין היו וחסר־פשרות, אכזרי עדיין היה כשהמוסר פעם,
 בסקילה, בשריפה, מומתת היתד, היא עת, ללא הבתולין את מאבדת היתד. היא אם בגופה.

מותה. עד לחיי־רווקות נידונה או בחניקה,
 של בחייה בעיית־הבעיות את הבתולין מהווים נאורים, כל־כך לא אנשים אצל היום, גם

 את שאיבדה לאחר בתו, את הורים זוג שרף קרע, הערבי בכפר שבועיים, לפני האשה.
 משפחות שתי בין קשרי־נשואין בוטלו ימים, כמה לפני ובחדרה, מספקת. סיבה ללא בתוליה
 דם היה בליל־החתונד״ הקהל אל שהוצא הכלולות, סדין על הדם כי שהוכח משום טובות,

שחוטה. תרנגולת של
 לירות, ארבעים רק עולים הם הבתולין. לעניין חשיבות שום אין נאורים אנשים אצל
נשים. רופא כל אצל אותם להשיג ואפשר
 להריון שנכנסה לו סיפרה היא מפורסם. רופא־נשים אל צעירה אשה פנתה ימים כמה לפני
הפלד, לה לעשות ממנו וביקשה חתונתה, לפני חודש

 מה אותו שאלה היא בתולין?״ בלי או בתולין עם הפלה רוצה ״את אותה: שאל הרופא
 אותם מסדר הוא אבל יותר, לירות בארבעים עולה זה בתולין שעם לה ענה והוא ההבדל,

מלאה. באחריות
 הבתולין, מחוברים היו אליהן הדפנות, לשתי לא־נמם חוט תופרים זה? את עושים איך

 אותו ולקשור לרופא ללכת אפשר כך ואחר אמיתי, דם יורד נקרע, כשהחוט אותו. וקושרים
מחדש.

בבקשה בדי!שים,
שרו על האשה של ההשפעה מהי  של כו
ה הגבר? בסוג האשה בסוג תלוי ז  הכושר. ו

בי, כושר הוא הכושר אס  והאשח ספורטי
 משפיעה היא אז כדורגל, שחקן אשת היא

מאוד. רע עליו
 הכודרגל קבוצת של ממנהלה לי נודע זה

ה ניר!ולםון. כילי טוטנהאם, הלונדונית
ת אחת שהיא שלו, קבוצה בכדו המובחרו

לישראל. להגיע עומדת הבריטי, רגל
המשח שחקנים בח יש כי מובחרת, היא

ת קים מיות בנבחרו  סקוט־ אנגליה, של הלאו
כוכב ואירלאנד, לאנד כב שהוא אחד, ו  כו

לן הבריטי, הכדורגל ו הבריטי, השערים מ
באנגליה, ביותר היקרים הכדורגלנים אחד

 שלו, מודעת־השידוכים על שענתה ד,גרמניה
 באותה לבוא. לה הרשתה לא הממשלה אבל

 ליום. מכתבים 150 אליו מגיעים היו תקופה
ה בעיני חן מוצא עוד פשוט שהוא נראה
נשים.

 לא אני ״כי בעיניהן? חן מוצא הוא למה
 אחת לכל בשכל. בהן מטפל רק בהן, מרביץ

 הן כולן. אצל מבקר ואני בית, אצלי יש
אצלי.״ מבסוטיות

 אף התחתן לא הוא שתיס־עשרה גיל עד
הת־ הוא שתים־עשרה מגיל אבל אחת, פעם

אל־הוזייל

ב ונמכר נקנה כבר הוא גריכס. ג׳ימי
רות; אלפי מאות ליון היום שווה הוא לי  מי

לירות.
 אח| לארץ איתס להביא רצו הקבוצה חברי
 הוא הסכים. לא המנהל אבל שלהם, הנשים

באנגליה נשותיהם את להשאיר עליהם ציווה

ואשתו גרייבס
מן כל למשך שחקיס, ז  עשרה סן־הבל המי
 להם, אמר הוא הסישחקים,״ ״אחרי ימים.
שתרצו.״ נשים כמה להביא יכולים ״אתם
שראל שכח בטח הוא  האוכלו־ חצי שבי

 כאן שיש מנשים. מורכבת המבוגרת סיה
ליון איזה  הוא מאמין, לא הוא אם מהן. מי
 כשהם ולס. נבחרת שחקני את לשאול יכול
שר נזלל שנים, שלוש לפני כאן, היו  הכו

ת על־ידי פה בכל שלהם  ה־ חצי של העילי
הזאת. אוכלוסיה
 עד הנבחרת אחרי רדפה גם אחת בחורה

שר לונדון, ת על התגבר שלה והכו  יפה ז
מאוד.

ש: נכון האם
ל חשוב, ממשלתי משרד מנהל •
 רומן מנהל בחו״ל, ישראל קונסול שעבר
 לשלושה אם דיפלומאט, אשת עם סוער

 אחר ממשלתי במשרד העובדת ילדים,
ל ולהינשא מבעלה להתגרש והעומדת

ז אהובה
 מפורסם זוג יצא שבמוצאי־שבת •

 ידועה, זמרת מהן אחת לסביות, של
 תייר מהם אחד הומו״סכסואלים, וזוג

ש משותף, לבילוי יפה״תואר, צרפתי
בתל־אביבז הדירות באחת הסתיים

 ההורים גרוע. היה שהסרט התברר והלכו. בעצתה שמעו ההורים אותו. לראות שילכו מהם
ם החלו הם טוב. בטעם ניחנה כלל שבדרך בתם, על התפלאו שי ש שהי לה היתה שמא חו  איזו

הבית. מן אותם לשלוח סיבת
בו הם רו באמצע, הסרט את עז  גורש הגבר במיטה• גבר עם בתם את ומצאו הביתה, חז

ן בתה את שאלה והאמא מהבית, ל מעזה היא אי מן וכמה כאלה, דברים לעשות ־שלה בגי  ז
שחודשיים. לה אמרה הבת זה. את עושה כבר היא

ן לדעת התעניינה האמא ת שהיא לה הסבירה והבת להריון, עדיין נכנסה לא היא אי הג  נו
ת להשתמש לו לו אז בארון. שמצאה הריון, נגד בג ן ״ ה,״ אי  הויזשתי ״שלא האמא, שאלה ז

! ין בזה?״ י ) ז *ו ^ >ין ו|
ט שו  גלולת במקומה הכנסתי שלך, גלולה שלקחתי פעם ״כל הבת, ענתה מאוד,״ ״פ

רין.״ - אספי
ם כסה כעבור סי בהריון. שהאמא התברר י

 םעט, מתחתן היד, הוא פעמים. המון חתן
 בחודש פעם בשבוע, פעם ימים, בחמישה

 מבסוט היה לא שהוא ברגע בחודשיים. או
 להורים אותה מחזיר היה הוא בחורה, מאיזו
פע מתחתן היה הוא המנדט בתקופת שלה.
בלילה. מיים

 הוא המדינה קום מאז קשר״ קצת עכשיו
 לכך הגיע זה אחת. פעם אפילו התחתן לא

 תינוק ורק נשים, שתי רק לו יש שעכשיו
בדרך. אחד

ה את בוחר הוא מה לפי אותו שאלתי
אותן בוחר ״אני לי: ענה הוא שלו. נשים

ה לפי בעיקר אבל השכל, ולפי היופי, לפי
 משפחה להן שתהיה זה חשוב הכי משפחה.
טובה.״
ל יכול הוא קדוש. דבר זה הבית אצלו

 הוא אבל לתל־אביב, לנסוע לבלות, צאת,
 רק כי ולאכול. לישון הביתה חוזר תמיד
 והרבה לאכול, בשר הרבה יש שלו בבית

 ישתה לא הוא ואם לשתות, חלב־גמלים
 לא והוא חזק, יהיה לא הוא חלב־גמלים,

שלו. הארבעים האשד, את לשאת יוכל
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