
 היא אינטליגנטית• מאוד היא אינטליגנציהוויו שם הוא כאשר
 בנתניה.״ אלת בבנק פקידה
 היו שלו שהעיניים (לאחר נפגשו הם

 שנפגשים כמו שנים) שלוש עליה מונחות
 תיאטרון. ואוהבי אינטליגנטים אנשים שני

 דעתך מה ״שלום. לו: אמרה היא בכסית.
 לה: ענה הוא טובה?״ הצגה לאיזה ללכת

הסכימה. היא נתחתן.״ קודם אבל ״בסדר.
 חושבת היא מנשה, לגנה לה קוראים

 מיוחד. דבר שום רגילה. לבחורה עצמה את
 תוכל שמישהי מאמינה לא היא זאת בכל

 שלה. מרקו את ממנה לקחת
על חכם משהו להגיד ממנה ביקשתי

מרקו
 להיות נהנית ״אני הסכימה: היא החיים.
 שבחיים ״למדתי אמרר״ רגילה,״ בחורה

 את מהר יותר שלומדים כמה שלמות. אין
 צריך לכן קלים. יותר נהיים החיים זה,

ללמוד.״

 האינטלי־ השכל, נערות הזוהר, נערות
 מפסיקות אינן למיניהן והיפהפיות גנטיות
 עושה הוא מה אותו ולשאול איליו לצלצל
 בידורית תוכנית איזה לו יש ואם הערב,

בשבילן. אינטלקטואלית
 יכול זה מי מיי מתחתן. הוא זאת בכל

 בפורים, כמובן. תורגמן, מרקו להיות?
 כבר הוא .40 בן יהיה כבר אומר, הוא
מתחתן. הוא ולכן לנשואין, בשל

 עוד היה כשהוא זמן, הרבה די לפני
 לנשואין. בשל היה כן גם הוא צעיר,

 ובמשך צעירה, חדרתית עם התחתן הוא
 בשלה. לא עדיין שהיא לו התברר הזמן
התגרשו. והם מדי, קנאית הייתה היא

 קריירה לפתח הספיק הוא 40 גיל עד
 קולנוע ליד נולד הוא ומכובדת. עשירה

 בגייסות רס״ר היה הוא צדק. בנווה עדן,
 וכשהוא השיחרור, מלחמת בזמן השריון,

 של גדוד לעצמו הקים הוא משם השתחרר
ואוהדות. מלוות, זוהר, נערות

 גדודי של סוגים המון להקים ״יכולתי
 מבויישת, בצניעות אומר הוא נערות,״

 דווקא.״ לאחיות מיוחדת נטייה לי יש ״אבל
 בנות לבחורות מיוחדת נטייה גם לו יש
ולתיירות. ,18־17

 פנים לו שהסבירה האחרונה התיירת
 פרייני חודשיים. לפני הארץ את עזבה
 יפר,פיה. שווייצית, אמנותית, צלמת היתד,

 ראתה לביקור, לחודש, לארץ באה היא
שנה. חצי ונשארה מרקו, את

 מספר לעברית,״ באולפן אותה ״שמתי
 עזר. לא וזה בדירה, אצלי גרה ״היא מרקו,

 לא למטוס• אותה ליוויתי חודשיים לפני
 ללמוד הצליחה לא היא כלום, מזה יצא

עברית.״
ש לפני עוד הכיר הוא אשתו־לעתיד את
 הוא שלו• האמנותית השוויצית את הכיר
 אז וכבר שנים, שלוש לפני אותה ראה
 הייתה הזמן באותו אבל עין. עליה שם

הקודם. חברה של עינו עליה מונחת
״ידעתי מרקו, אומר מזה,״ התרגשתי ״לא

 מצאה היא שלי.״ תהיה והיא היום שיבוא
 שלה, המראה בגלל רק לא בעיניו חן

ירושלמית. שהיתר, בגלל .בעיקר אלא
 ירושלמי ״שמוצא אומר, הוא יודע,״ ״אני
מסויים. חינוך ועל רצינות, על מעיד

 ערב כל אותי תמשוך לא שהיא יודע אני
 אחד ערב אם תחלה לא והיא לדיסקוטק,

 — היום של הנערות טוויסט. תרקוד לא
 דיסקוטקים זה עליו חולמות שהן מה כל

תיאטרון.״ זה מה יודעות לא הן וטודיסט.

לבנה
 זה. את אוהבת אפילו היא יודעת. היא
 להרבה אותה שיקח ממנו ביקשה ואפילו
 ״יש ליבו. את שבד, זה מעניינות. הצגות

 יודעת ״היא אומר, הוא טוב,״ טעם לה
ב־ מבין שאני כמה ועד להתלבש. איך

הכל לה יש
 על בעצבנות מתנועע הקהל באולם. חושך

ש והבמה, האור, נדלק פתאום הכיסאות.
בזמרת. עכשיו מלאה ריקה, רגע לפני היתר,

 גילה את שומרת אינה רדינג ברטים
 בסוד שומרת היא אבל .32 בת היא בסוד.

נש־ לא שהיא בכלל, אומרים, משקלה. את

ואדווין כרטיס
 כוח אין משקל לשום כי פעם, אף קלת

אותה• לסחוב
 דול, בייבי עם מופיעה יפה, שחורה, היא

 במועדון־ בהופעתד, הגברים את ומשגעת
 הארץ, על שוכבת היא שעה. במשך לילה

 אותם ומביאה לבמה, צעירים נערים מזמינה
ועדה. עם קבל במבוכה

 מתנועעת, קופצת, שרה, רוקדת, ברטים
הראש על עומדת צוחקת, צועקת, מדברת,

יותר ועוד ־
מש הקהל הגב, ועל הבטן על הידיים, ועל

מהנאה. תולל
 מ־ ההומה האולם מול קדה היא אחר־כך

 הקלעים מאחורי אל וחוזרת מחיאות־כפיים,
 ילדון צעיר, בחור עם קצת להתנשק כדי

 מלאו לא עדיין כאילו שנראה בלונדי, יפהפה,
 שלאחר נשיקה לו נושקת היא עשרים. לו

הגדולות. זרועותיה בין נעלם והוא ההופעה,
 אותו הוציאה היא אותם. לראות הלכתי

 ״בעלי,״ בפני: אותו והציגה חיקה, מתוך
 בבקשה.״ ״תכירו אמרה, היא

 רצתה לא היא הוא. כמה בן אותה שאלתי
יאסרו שלו, הגיל את אגלה אני ״אם לענות.

.ש נכון האם . .
. . ש ידועה, תיאטרון שחקנית .
 במאי עם וסוער ארוך רומן ניהלה

 על־ נעזבה בארץ, מהידועים תיאטרון
 מחפשת שהיא לחבריה ומודיעה ידו

ו לו דומה בךזוג
ה פי ה פ ל שהתארחה עולמית ...י

ה לחיזורם ושזכתה בארץ, אחרונה
 לבסוף נענתה ישראלים, של לוהט

 שהגיע אפריקה מארצות לתייר רק
 ובכך — נופש עיר לאותה הוא אף

 הישראלי למחזר צורב עלבון גרמה
המצוי?

2 * וכרה חתן
שואין חיי  מתחילים השבוע נמשכים. הנ

 מלכת גוי, מדפנה מורכב הראשון הזוג
 היא אבל שנתיים, מזה יופי מלכת לא כבר

 יוצאת היא רצופים חודשים שלושה כבר
מתחתנים. הם עכשיו

 ח״כ של בנו לנדאו, עוזי גם מתחתן
 נעמי בשם רמת־גנית, בחורה עם מתחתן
 בצבא, להיות הספיק ,22 בן כבר הוא
צניחה. אותה
מתקופת עוד מכיר הוא אישתו־לעתיד את

ילדים.״ חוטפת שאני יגידו אותי,
ה לבת ילדים. שני לה יש מבעלה חוץ

 בת היא אבא, היה לא עדיין שלה ראשונה
 שנה, חצי בת שהיא השנייה, ילדתה את .12

מאייר• לאדווין ללדת כבר הספיקה
 היא שמנה,״ ״אני שמנה? כך כל היא למה
הר עושה שאני ״משום עצמה, על אומרת

 חוקי בלתי דבר כל חוקיים. בלתי דברים בה
 ״היא מוסיפה, היא שלי,״ הצרה משמין.

 המון לי מביא זה מדי. חם טיפוס שאני
צרות.״
״ל נחיתות. רגשי שום לה אין זאת בכל
 להיות ״צריכה אומרת, היא שמנה,״ בחורה
אח לבחורה שיש מה כל לה שיש הרגשה

 לנשים אסור גדולה. יותר בכמות רק רת,
 הן כי מדי, סקסית בצורה להתלבש שמנות
 את יודעת אני תפוחי־אדמה. שק כמו נראות

 פעילה אני מאוד. טוב ומסתדרת זה כל
 ממוצעת. רזה בחורה כל מאשר עשרים פי

 מזה, ויותר עושות שהן מד, כל עושר, אני
ספור אני סאונות, עושה אני שוחה, אני

וזריזה.״ טאית
יו לא ״אני עליה? הגברים אומרים ומה

 אני אחריהם. משתגעת אופן, בכל אני, דעת.
 בלי גם להתקיים היו יכולות שנשים מאמינה
 הייתי לא אישי, באופן אני, אבל גברים,
אחד.״ יום אפילו בלעדיהם להסתדר יכולה

היקרה אשת*
 איזה שיש במדינה? כסף שאין אמר מי

לבזבז יכולים לא שאנשים כלכלי? משבר

ת. שני עוד בהם זוגו
 דפווז ומבעלה. לשעבר, הירושלמית היופי
 ונחמדה. וצעירה יפה עדיין

.29 בן צעיר ארכיטקט רסקין, יורם עם

 רמת־גני, שהוא הבן, לנדאו. חיים חרות
פריד.
פגן לצנוח  נ־ ולהיפצע מובוטו, לכבוד במי

הזה. החודש בסוף יתחתנו והס הגימנסיה,

0וי83נ ש9חו מנוחת
 רות או טובי, רות את זוכרים אתם

 היא אותה. זוכרים בוודאי אתם אבישי?
 ה־ ממסיבות באחת שהתפשטה הבחורה
 היה ז.ח בחיפה• אדווה נעמי של בוהימה

שנתיים. לפני בסילווסטר
 לה קרה מה לדעת אתכם מעניין בוודאי

 לא זה מסיבה. אותה מאז מעלותיה ולכל
לכם. לספר תשמח בהחלט היא קשה.

שת לא ״אני  החד־פעמי במעשה מתביי
 מפאריז, במכתב כתבה במסיבה,״ שעשיתי

ב אבל שמי, את לנקות באה לא ״אני
שבת לא אני עלי שאסרו למה ניגוד  חו
שחתת שאני מוסריות. וחסרת מו

 נמצאת אני חדשים משמונה למעלה ״כבר
מגע חברה פה לי יש בפאריז. ם עם ו  חוגי

 את לי נותנים והם צרפתיים, לא דפקת
הרג בארץ. אצלי שנוצרה ההפוכה ההרגשה

 דתיות.״ של ואפילו יתר, הגינות של שה
 בפאריז, עצמה את תיארה שהיא אחרי

 ,,לדעתי עצמה: את לתאר ממשיכה היא
נב שרק לחלוטין, טהורה נערה דפקה אני
 אליה שנקלעתי החברה של וחוצפה זות

תי הביאר*  נקלעתי.״ שאיליו למצב או
ל נקלעה היא אין מספרת היא אחר־כך

כ־ לי היתה הרגשה ״איזה שנקלעה. מה

אבישי
 למען ממני׳ וביקשו סביבי הסתופפו שכולם

 שעשיתי מובן הבגדים. את להוריד השמחה,
אח של רצונם את עשיתי חיי כל כרצונם.

 אלי בא ההוא שבמקרה עוד ומה רים■
 מורעליים, עקרבים של גדוד שלם. גדוד

 1בטיפו דפקה רעלם את לדחוף .המבקשים
1 רעל.״ ולא רפואה המחפשים כאלה סים

 זמרת. כבר היא השתנתה. היא עכשיו
 אנשים הרחב בעולם גיליתי זמרת ״ובתור

 ויש במוחם, ולא באמנות לא מוגבלים שלא
 ולימודים מפרכת עבודה שאחרי התקווה לי

 דפקה שאני לעולם להראות אוכל מוזיקאלים
סטריפטיז. לעשות רק ולא לשיר מסוגלת

 אבל נלהבים, מעריצים לי יש כבר ״כרגע
 הנפשית בתברואה ממשיכה אני זאת בכל

 שהכרתי ממה שונים אנשים בחברת שלי,
 ובסגנון בהליכותיהם מעודנים יותר בארץ,

 לפצעי.״ רפואה נותנים הס דיבורם.
לא? נחמדת, דפקה היא

זו בארץ הכסף שטויות. רוצים? שהם כמה
 כמו עומד — נכון יותר או מים• כמו רם

מים.
 זמן במשך ניהל גדול חרושת בית בעל

 וגם לו גם לשניהם, אשה. עם רומן רב
וילדים. בני־זוג יש לאשה,
 הרבה. לא רומן? לנהל אפשר זן כמה
ה להתחתן החליטו והם להם, נמאס הדבר
 צריך להתחתן בשביל אבל השנייה. עם אחד

 וביקש לאשתו פנה הבעל להתגרש. קודם
 דרשה רק ברצון, הסכימה האשד, גט. ממנה
 דמי־ לירות מיליון שלושה של פעוט סכום

גירושין.
 וביקשה בעלה אל היא גם פנתה המאהבת,

 שבעלה דרש רק הסכים, הבעל גט. ממנו
 דמי לירות מיליון לו ישלם אשתו של הבא

גירושץ.
 אם בדעתו עכשיו שוקל לעתיד הבעל

מיליון. ארבעה שווה שלו החדשה האשה


