
ר, ו לבו היום, בצד,די פני, את שקיבלה כז
שחור. חלוק היא גם שה

כארוס במלון אידה את רשם אמנם אדי
ה את לשמור רוצה שהוא נראה אבל תו,

מס הוא מהמר,״ של טיפוס ״אני הפחד, מה
 גדול. אחד הימור היו נישואי ״כל ביר.

 על מהמר אני קלפים, על להמר במקום
אתה עכשיו אבל — בסדר בסדר, נשים.״
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גוכחית וידידה פישר אדי
 ללוד, הגיעו מייסכשהם בסוד. אירוסין

 בהסתר, אותה שיגניבו ממלוויו ביקש הוא
 בעיתונים. יופיע לא ושמה שתמונתה כדי

או נשוי, לא הרי אתה למה? אדי, למה,

ה את להסתיר למה אז נשוי, לא הרי
שלך? יפהפייה

 מקווה, אני תמימה, שאני עלי תחשבו לא
מבינה. שאינני עצמי את אעשה אם

ב אמנם שרה, שגם מסתבר במשפחה.
 פעילות גילתח מחתרתיים, יותר קצת תנאים
 מאוד — מסויימים בתחומים לשבח ראוייה
 אחד יותר, ולא פחות לא היתח, היא לשבח:

 רד רישא של הקטנים הישראליים הרומנים
בארץ. שהותו בעת האריס,

 כן. כל מדוייק לא זה ״הקטנים״ לא,
ממש. של רומן שם הלן מבינה, שאני כפי

האריס ריצ׳ארד

 של נסיעתה על אפילו שמדובר כן, כדי עד
ריצ׳ארד. בעקבות לאנגליה שרה

 שלי לאיש יש מה בקרוב נשמע כן, אס
 ונחמות בשורות רק כן. על לספר באנגלית

מקווה. אני וישועות,

 זה בחיים, אותי שמדכא משהו יש אם
 שמדכא ומה פירסומת. ששונאים האנשים

 שלהם: ההתחשבות חוסר זה אצלם, אותי
 כולם אם אחיה, אני חושבים הם ממה
הזרקורים? מאור לי ינוסו

י זה מהזרקורים תמיד שנם כזה אחד ד  ט
 של הגיס שאולי, רפי של האח שאולי,
 אתם - שאולי־רייס־ידייוויס מאגדי
מכי- לא מתכוונת: אני בדיוק לזה רואים?

הוהב וזווזב
היפר, הבל

התכלית?
 קרוביו בזכות רק עצמו, בזכות אותו רים

המפורסמים.
מת שהתפרסמו, הסיפורים כל כי וחבל.
ה גבריותו מעללי על ויתפרסמו, פרסמים
 לא נכונים — המפורסם האח של מהוללת

 אפילו ואולי, הצעיר. לאח בקשר גם פחות
 יותר. — דבר יודעות באוזני לוחשות —

 זה את לעשות אוהב פשוט טדי מה? אלא
 להתבטא אם הזרקורים, באור לא בשקט.
מטאפורית• בצורה

 סיכוי, רק — סיכוי מסתמן אלה בימים
 תאבדנה תל־אביב שיפהפיות — אומרת אני
 לי, נדמה שלהן. המוצלחים הגברים אחד את

 יפהפיות לטדי לעשות הצליחו שלא שמה
 לשם אדונה פן־קיקו, כמיקי נודעות
להצליח עשוייה — נוספת ארוכה ושורה
כרכה. דינה
 עם טדי את כי זה? את אומרת אני למה

אהבה אבל — הרבה ראיתי כבר חתיכות

ד ש
 כנראה זהו — השדיים של הנכון מקוסם

 לשבט, או לחסד גורלו, את שיקבע הדבר
אלה. בימים ונוצר ההולן חמסין, הסרט של

השדיים. כל שדיים? איזה
 מפני מאוד: פשוט ככת? חושבת אני למה

תשו את הבמאי מקדיש שלו הפרט שזהו
ש כפי — מאוד עד האיישית ליבו רות

במדעיני. ראיתי
 של בעלה רילין, וויאט הוא הבמאי

ה את השבוע מסריט והוא של, מדיה
 מקום הסרט. מתון הביטניקיס על מצינה

 ה רכל! של המפוארת הווילה הוא ההסרטה
 סטודנ־ עשרות הובאו לשם בתל־מונד, זיו

 כדי ישראל, ממיכללות אנגלית דוברות טיות
הביטניקיות. את שתשחקנה

 ללא ביניהן עובר השקדן הבמאי ובכן,
ב שייצא כדי החזה את להן ומסדר הרף,

מב־ פשונו הוא שצרין: כפי בדיוק צילומים

כרכה דינה
 עוד דינה, לבין בינו שהולכת כמו כזאת,

 אחיות כמו צמודים השניים ראיתי: לא
 לא ביממה, שעות 25 לזו זה סיאמיות
 והולכים מרעה, אשד, העיניים את מסירים

עננים. על
 אופטימית פחות שהיא מקום, מכל אחת,

ש ״בטח בעצמה: הדבר בעלת היא ממני,
 היא ״השאלה דינה, אומרת אוהבים,״ אנחנו

להת בכדי מספיק אותי אוהב טדי אם רק
חתן,״

הנצחית. השאלה בתי, הנצחית, השאלה

 ל -ד ותמים, מקסים בחיון להן, ניס
 ומניח הערום, השד את תופס החזייה,

 יה הייתי לא אס הנכונה. בתנוחה תו
? יכולה הייתי האמנות, למען רק שזה

של ומריה רילין וויאט
 החזי בצורה אותן ממזמז שהוא שבע

ביותר.
 חוש השחקניות שגם נראה אולם

 כל האמנות: למען רק שזה — כמוני
 והסופיסטיקייסד האלגנטיות סטודנטיות

 לע מה יודעת לא אני שמוכנות ללו,
 1 — בישבנן לצבוט מעז היה מישהו אם
 לתון יד להן להכניס הגדול לבמאי שו

הגת. לצפצף בלי — חזייה
 האג שלמען מזמן ידוע כבר זה אבל

קורבנות. להקריב צרין
 ה של מריה זה כל על אומרת ומה

 מיותר. זה — אומרת לא היא לה?
 מחייכת כשהיא בעלה, אל מתקרבת רק

 וזה — בעולם ביותר המפורסם החיון
 ! ומחיין היד, את מוציא הוא פיק.

בקלקלתו. שנתפס כתינוק
 לקלקלתו לחזור בעדו מונע שלא מה

 מתרחקת שהיא ברגע פעם שוב נעימה
שנית. מתקרבת שהיא עד

 רן קצת כבר שמריה מניחה אני אבל
 בעלה של הקודמת בקריירה גס לזה:

 צייר, היה כשהוא הראשון), סירמו
 בעבודת המישוש בחוש להיעזר הירבה
 צע של פורטרטים מצייר כשהיה ביחוד
 זממשע וממשש ממשש היה הוא יפות•
אוהו!

קצר־ראיה! סתם הוא אולי — רגע
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רסניח
ויצ בצמרת

 אג אבל לי, שתסלחו מקוות אני
 < לא אני מלצחוק. להתאפק יכולה
 מצחי נורא לי נראה זה אבל למה,

 לי גיליתי ״ויצ״ו״ בצמרת שדווקא
 ל מתקשר לא בל־פך פשוט זה

 ע — הנה אבל ולסבית. ״ויצ׳׳ו״
 סליחה, שחור-על־גבי-לבן. פאקט.
רמזים.
 ו חשוב. לא ן אותה גיליתי אין

 אחו היא שלי התגלית שגיליתי.
המרכזיות. ״ויצ״ו״ פעילות

 בעלח שיער, קצוצת גדולה, עשירה,
 1 על זעירים סימני־זקן גברי, אה
 הקל: הלסבית דמות בקיצור, —

 בסי: כמדיום לפעול מרבה גם היא
 פעי את אבל רוחות, העלאת של

 ב״ויו מרכזת היא רוחנית הפחות
 פילנט פעילות מפתחת היא שם

 מנל זנוחות, לנשים דואגת נרחבת,
 ובדא, בהא אומללותן על הקל

דומים. ודברים ובדא,
 לגלות רק לי חסר עכשיו נו,
הפועלות. במועצת דומה
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