
נקמת

העץ מן בחורה
ל את כראוי כנראה, מעריכים, לא הקאמרי בתיאטרון א מו ם, ש ני  הבמאים משני אחד כו

 — חופש־פעולה קצת רק לו נתנו אילו חופשית. יד לו נותנים לא התיאטרון. של הקבועים
 שערך במסיבה השבוע זאת הוכיח הוא לעשות. מסוגל הוא מה מוכיח היה כבר הוא

כי ן איי ת  התחיל הוא חריפים, משקאות של הגונה כמות שלגם לאחר אכדיה. במלון נ
ה התיאטרון במת על מוצגת היתד, אילו — בוודאי.*להיטי הופכת שהיתר, הצגה, לביים

קאמרי.
שמלו ואת חצאיותיה! את אל־על מניף בונים שמואל החל שלו והקסם המרץ במלוא

 הקולי הרקע את מספקות שלהן והתדהמה הבהלה כשצודחות — המסיבה אורחות של תיהן
הגדולה. להצגה

לא הוא שמלתה את הערב. את בונים בילד, שבחברתה הנערה את מאוד שיעשע הדבר

ותמי פונים
 כל־כך בשמלת־מיני למסיבה באה הצעירה, הדוגמנית אלוני, תמי כי להניף. צריך היה

 עמוק שלה המחשוף היה — הקצרה החצאית לעומת אבל שם. להניף מה היה שלא קצרצרה,
מאוד.

 בהפסקות אותה חיבק סוערים, ריקודים עימד, רקד הערב, כל לתמי צמוד היה בונים
 הנוכחים שכל נלבב, כל־כך היה הזוג מראה מתוקים. סודות אזנה על הזמן כל ולחש

בונים. אצל חדש רומאן נרקם שהנר,־הנה, בטוחים היו במסיבה
למ שהביא האכזוטית השחרחורת היא מי לדעת מאוד סקרניים שהיו בונים, של ידידיו

העצים!״ מן אותה *הורדתי מסורתי: במשפט נענו סיבה׳
 הנערה היתד, מי בונים כשנשאל היום. למחרת רק להם ציפתה האמיתית האכזבה אבל
 לא אני מדברים! הם מה על יודע לא ״אני בתמימות: השיב במסיבה, השתעשע עימד,

נשים!״ הרבה שם היו מזה חוץ שתיתי. איתי, היתר, מי בכלל ראיתי

הדכדם
 באשתו. רב ברעש נוקם שיף דויד

ולא בו, בגדה שהיא גילה שהוא לאחר
ל מיהר הוא הסקנדלים, שנגמרו חר

 להן: ולהודיע לשעבר ידידותיו לכל צלצל
הקש את לחדש יכול אני פנוי, *אני

רים*״
 יצרי את הרגיע לא עדיין זה אבל

 הוא השישי ביום שלו. והנקמה הזעם
 עורכי- על־ידי שנערכה למסיבה ליפו, בא

 לביא, ואלדד אלישיב ארנון הדין
 ובתאוותנות מופגן במרץ לחזר וניסה

 אחרת ובמסיבה קאנר, אתי אחרי רבה
בלומנפלד. נטע אחרי חיזר ברמת-גן

 יתגרש, שהוא ושוב, שוב מודיע, הוא
 מרחם שהוא באלה, יותר רוצה לא שהוא
 מה כל לעשות בפראות ומנסה עליה,
בשקט. עשתה שהיא

 את לפזר יגמור שהוא שלאחר יתכן
 הוא תל־אביב, של במסיבותיה כעסו
 היא אם לה. ויסלח אשתו אל ישוב

 כשעין שבעצם, משום כמובן. לו, תסלח
 בשקט: שואל הוא בו, צופה אינה הקהל

 לעשות!" מה אעשה, אני מה ״תגידו,
 עם היה הוא האחרון השבת וביום

 טיול כמו שנראה במה במכוניתו, אשתו,
רגוע. משפחתי

ור,יץז הודו
 שני שבין השמן הדוד אמדורסקי, דני

הוא ועכשיו שנים, לפני נשוי היה הדודאים,

דזירה מיקי
אצל הזמן רוב הנמצאת לבת, ואב גרוש,

וב בעבודה מצליח והוא מזונות, לאשתו
חברה.

בית־חרו־ בעל של בתו היא דסל מיקי
 לפי להבין שאפשר מד, לתבלינים, דסר שת

 לא לד, קוראים כלל בדרך כי אם שמה,
ב שפירושה דזירה, סתם אלא דסר, מיקי

 והכוונה הנחשקת, או הרצוייה, — צרפתית
נפוליאון. של לאהובתו כלל בדרך

רזה, היא מאוד. יפה שהיא מודים כולם
ש הדתי והחינוך בלונדי, שיער לה יש

 לה מפריע לא תלפיות בבית־ספר קיבלה
האופ האופנה. צווי מיטב לפי להתלבש

 של הבעלות אחת היא כי — עצמה של נה
בתל־אביב. דיזנגוף בפסאז׳ דזירה הבוטיק

 התגרשה. היא כבר. נשואה היתר, היא
ם השחקן של חברתו גם היתד, זמן־מה חו  נ
 וכמו בדירה אצלה כן גם שגר שליט,

 אבל שלה. הבת את נורא אהב אמדורסקי
רתקה. היא ועכשיו להסתלק, נאלץ שליט

 האנשים שני על לכם מספרת אני ולמה
 איש מצאו ששניהם משום בבת־אחת! הללו

 זמן־מה, זה ביחד נמצאים הם רעותו. את
 באותה לגור עברו גם הם האחרון ובזמן
להתחתן. עומדים אף הם יותר: ועוד דירה.

המתנחמת
ה בעלה, מות לאחר  זינגר, יוסק

 בבית״הוריו, טיבעה נוני גאולה ישבה
ורק ומנחמים, וחברים קרובים קיבלה

גדולה. מפה הזה הזמן במשך מה
טל קיבלה היא ימי-השיבעה באמצע

 האחר, מבעלה־לשעבר — מחו״ל פון
 אליו לבוא אותה שהזמין מולכו, סמי

 הוא חשבונו. על בביתו, לנוח לווינה,
 הנוחיות, וכל ואוטו דירה לה הבטיח
ושלווה. שקט ובעיקר
ש החבר נסע האחרון החמישי ביום

 וכשתמו לגרמניה ציגלה, מוטקה לה,
 גם לנסוע גאולה החליטה ימי־השיבעה,

לחוצלארץ. היא
 העולם לכל גאולה מספרת בינתיים

 לאזכרת שבועיים, כעבור תחזור שהיא
 לא לגמרי אבל יסוקה, של השלושים

כך. יחיה זה אמנם אם ברור
 קצת. התאוששה כבר היא השישי ביום

 מאמן- עם בדיסקוטק רוקדת אותה ראו
וי-יי ו׳דפרז• ג׳ו> הא״זטי־די הטניס ״

בל על  
 לעזה

 תמח־ האל
ראשה

 נוימן, ליואל לעזור ניסה לא מי
!והיפה״בנשמתו הגדול-בגופו המפיק

 עם יתחתן שהוא חשבו בהתחלה
הגרו מפתח-תקווה, פינסון, צפירה

 שתי בן הקוטג׳ בעלת האמידה, שה
 זמן כמה גר באמת הוא אז הקומות.

 יצאה לא חתונה אבל קוטג', באותו
מזה.

סרט, יעשה הוא שאם חשבו כך אחר
ל ״המניע את עשה הוא אז לו. יעזור <ה

 כמה לעצמכם לתאר יכולים ואתם רצח״,
לו. עזר שזה

 כידוע כי פוקר. משחק החל הוא ואז
 לזה יש מיליונרים. להיות אפשר מפוקר

 לא הללו ההוכחות אופן בכל הוכחות.
בהת להיפך, נוימן. יואל לגבי הוכחו

 לחבריו-למישחק נותן היה הוא חלה
 כיסוי, עם צ׳קים נתן הוא כך אחר כסף.
כיסוי. בלי צ׳קים כך ואחר

 ניסה דויד, ארמון קולנוע בעל אביו,
 לא שלו העזרה אבל קצת, לו לעזור

 לרצח״, ומ״המניע מהפוקר יותר הועילה
 כפושט- נוימן יואל הוכרז השבוע ולכן
רגל.

ממ תבוא שלו שההצלה יתכן עכשיו
 הוא ״ליבר״. מחברת לה. ציפו שלא קום

 ואולי ברמת-גן, החברה סוכנות את קיבל
מתוק. ייצא מעז

המורה
לבאולינג

 נודה־ ברחוב בית־הבאולינג נפתח כאשר
 אח מנהלי־המקום לקחו בתל־אביב, שאנן

ה ל ת, או די ו שו  לא- בלונדית חתיכה ה
לע איך הנוער את שתלמד כדי נורמאלית,

הכדורים. עם זה, את שות
ל גם עזרה ובסוף — עזרה עזרה, אולר,

 המקום: של האחים־ד,בעלים משני אחד
ה מ ל ב. ש רו ש  מן ליהנות לו עזרה היא או
 — לו בישלה לו, גיהצה לו, כיבסה החיים,
 לא הירקון, שברחוב בדירתו לגור ועברה
דן. ממלון הרחק
ל ממושך זמן רומאן־האהבים נמשך כך
כמו זה את זה רודפים כשד,שבועות מדי,

ואולה אושרוב
 את כששאלו השבוע, אבל כדורי־באולינג.

 השוודית אולר, את ישא הוא אם שלמה
 תהליכי־הגירושין את שיסיים לאחר לאשר״
 היסוס: ללא ענה יהודית, מאשתו

 — בכלל מתחתן הייתי לו !״שטויות
 אשד, היא אולה. את לקחת מהסס הייתי לא

 שעבר מה לאחר אבל בהחלט. בלתי־רגילה
 הרבה־הרבה עוד יחלפו — עכשיו עד עלי

 אחרת.״ אשד, לי שאקח עד שנים
כמובן. שיתגרש, אחרי

אמה.
משלם הוא דוד. בתור קשה עובד הוא

 יפהפיות. מועמדות שתי העין את תמשוכנה בקרוב, שתיערך מלכת־היופי, בתחרות
 ארוכות, בשמלות קצרות, בחצאיות בבנדי־ים, המועמדות, שאר כל כמו תהלכנה, שתיהן

 ששתיהן הוא בהן והמיוחד המועמדות, שאר לכל דומות די הן.תיראנה גבוהות. בתסרוקות
 נוצרייה קאתולית והשנייה המזרחית, מירושלים מוסלמית ערבית האחת ערביות. תהיינה
העיר. מאותה

 מוקדם שעיון וכפי חמודות, צה״ל חיילות והרבה יפהפיות, ערביות שתי בתחרות תהיינה
וארוכות־רגליים. גבוהות חיילות תהיינה הן מראה, במועמדות

 תייצג האופרה ואת לוי, יד!ושןן הוועד, גזבר של בתו הפעם תייצג הפוטל הוועד את
זי, של בתו כנ ש האופרה. זמר א

 ובמע־ בתחרות, לעמוד מאוד המעוניימת בחורות חמש־מאות עדיין יש אלה מכל חוץ
 בעשרים לבחור על־מנת המועמדות, את וממייניס חודשיים מזה כבר יושבים לאשר, רכת

התואר. על שתתחרינה הבחורות
 למשל יפות. שנקרא למה אפילו מתקרבות אינן בחורות שהרבה הוא במיון שעוזר מה

 גס עיסה הביאה אבל גילה, למרות מאוד, מכוערת שהיתה השתים־עשרה, בת הילדה כמו
מחברים. מכתב־המלצה וגם שלה, האבא את

—22 —


