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או שבהם השמות אחד הוא ידין יופי

גירו בדבר השמועות להידבק תמיד הבות
 טיפוס הוא כלל בדרך הרבה. הכי שין,

שלו במעון־הקיץ לבלות שאוהב יושב־בית,

 עמד בשהוא היחה מפורסמת הכי הפעם
ה מאשתו להיפרד שנ  הרומן בתקופת שו
ש אלא פורת. אורנה עם שלו הסוער

הגורלי. מהצעד יוסי נסוג האחרון ברגע
 בהופעתו השמועה קשורה הזאת הפעם

ב המדובר בוינה. הגג על בכנר יו?>י של
 גם לבקרו שבאה שלו, אוסטרית ידידה

 שם בארצות־הברית, כעת שוהה יוסי בארץ.
יודעי־דבר, טוענים ושם — סרט עושה הוא

 המים מלכת בתחרות שחזה האלפים קהל
ה שעל ההצגה את רק כמובן ראה ,1970
— היתר בין — ראה שהוא ,ומר. במה.

דינר סלפה

 וירוקת־עינ״ם שחורת־טיער יפהפייה היתה
 דינר, מלכה בשם מוצגת הבמה, על עולה

ה הראשונה. הסגנית בתואר בסוף וזונה
 וו־ המשתתפת היא שמלכה שומע גס קהל

עולם. ימי מאז ראשונה הנשואה
 הקהל שלגבי זו, אחרונה עובדה ודווקא

 המשתתפת לגבי היתה גרידא, פיקנטית היתה
ה בעלה, כי גרידא. טראגית כמעט מ ל  ש

ר, נ ה עירו, באשקלון ידוע כדורגלן די
 ו־ ,בהתחלה ליברלי נורא היה באגד, עובד

בע בלי מועמדותה את להגיש לה איפשר
־־ יות.

 הכדורגלן קיבל האחרון ברגע מאי? אלא
אי מהסכמתו. ונסוג קרות, רגליים החסון

 שרצה עד עליו, גדולה כה היתה הקהל מת
 שהיא עצמה, האשה דווקא מהתחרות. לצאת

להת צריכה שהיתה דבר, של בסופו דו,
 היתה — לדם הצמא ההמון נוכח ייצב

 ידוע הרי זה, ככה אבל קרח. כמו שלווה
החזק. המין הוא חזק נמה

 מהירים בצעדים התקרבה הדרמה בקיצור,
 התפתחות לאיזו 'ודע וסי חמור, משבר אלי

 והסכיס שלמר. בו חזר לולא מגיעה, היתה
 תנאי: הציב הוא — אבל האחרון. ברגע
 לחוד, זוהר ילד. רוצה הוא התחרות, אחרי

לחוד. ומשפחה
 אז אולי. הא? מצחיק, שזה חושבים אתם

ב עכשיו נמצאת מלכהל-ה צחוק, צחוק
הריונה. תחילת
 הו־ על מדברים כשהם מתכוונים, הם לזה

מאקאברי? מזר

ד״ן יוסי שר אוסטרית
 כפרי בסיגנון בית לו יש שם במכמורת,

ש אלא ידי[. יגאל אחיו, לבית בסמוך
עליו. וקמות השמועות צצות לפעם מפעם

ל יכולה שאני מה כל האוסטרית. נמצאת
 והוא הישר השכל יגבר הפעם שגם זה קוות
האחרון. ברגע בו יסוג

ה של החתן שושנה ואשתו ידין יוסיזוהר רבקהל׳

העירום נביאחמ<ש<ה רוצה חמי על חושבים אנחנו זה, ״בשלב
ה בעלה השבוע לי בישר ילדים,״ שה

 שיהפיד זוהר, רבקהל׳ה של מיועד
 ״אהה,״ לדצמבר. 16ב- ממש על לבעלה
 מכיוון והסכמה עידוד קריאת נשמעה

המיוע הכלה התרחצה שם האמבטיה,
החתו לכבוד לא ובעצמה. בכבודה דת
סתם. נה.

 קרינסקי, ביל הוא המיועד הבעל
״ה של הראשי החשמלאי כרגע שהוא

 מארצות״ הגיע ביל העממי״. תיאטרון
הת ולא וחודשיים, שנה לפני הברית

 ולפני כחשמלאי, לעבוד להתחיל בייש
 — גרוע שיותר ומה כפועל״במה, גם כן

 למרות — וזה לאנגלית, כמורה אפילו
כ וגם כשחקן גם עבד הולדתו שבארץ
במאי.
 לא פעם אף הוא האמת, למען אבל

 הוא לו. שהתחשק מה לעשות התבייש
 כשחקן לעבוד ללכת למשל התבייש לא

חב של מנהל הוא אביו כאשר ובמאי,
 בחור זה, ככה גדולה. משאיות רת

עצמאי.
 וצצה׳,״ ב,צץ רבקהל׳ה את ״הכרתי

 מן קריאה מגיעה .,אהה,״ ממשיך. הוא
 שנה, לפני בעצם היה ״זה האמבטיה.

 חודש.״ לפני רק ;היינו חברים אבל
 — רבקהל׳ה מזדעקת ״אההההההה,״

״לפ מהאמבטיה. יודעים, כבר אתם כן,
 בתעלה. הופענו בסיני, היינו שבוע ני

 המדבר, באמצע אי-שם בקומנדקר, ואז,
או שאלתי לביר־גפגפה, מהתעלה בדרן

 ״אהה־ איתי.״ להתחתן דעתה מה תה
 כן, — מכיוון הבשורה נשמעה הההה,״

משם.
 נאה מסורת ה רבקהל ממשיכה נכך,

 לפיה ישראל, לעם לאחרונה שצמחה
האחרו לפועלי-במה. שחקניות נישאות

ה הזמרת היתה בשרשרת נה ו י ל- ח  א
 פועל-במה, עם שהתחתנה ברשטיין,

אלה. בימים בת ילדה ובדיוק
 רבק- שומרת ביל עם שלה בחברות

 חב- עם לצאת שלה המסורת על הל׳ה
שלה, האחרון החבר מהברנז׳ה. ר׳ה

 ב״תיאט- איש־צוות הוא גם היה אורי,
ב חבר — שלפניו וזה העממי", רון

צבאית. להקה
ל, זה העסק מכל שמח הכי שנ ש פ

 את שמשיא תרנגול כמו מבסוט מסתובב
 לזוג הבטיח כבר הוא שלו. האפרוחים

שבינ אלא ירצו. שרק מה כל הצעיר
להת זה — רוצים שהם מה כל תיים
חתן.

 בשלב כבר, הגיעה המוזמנים רשימת
 החתן, מצד 20 כולל נפש, 400ל־ זה,

 אחרי מארצות־הברית. במיוחד שיגיעו
 שם לאמסטרדם, הזוג יסע החתונה

 ואחר- הופעות. שלוש לרבקהל׳ה נקבעו
 שם לקנות כרי לבריסל, יקפצו הם כך

 ויותר בזול יותר ״שם שמלת־חופה.
ביל. לי מסביר יפה,״

היום. של הילדים מאוד, פרקטיים

 הדים לאיזה להאמין מסוגלת הייתי לא
 מסיבת על שעבר בשבוע סיפורי יגרום

 אכר־ איזי הבמאי התפשט בה ראש־השנה
ש אנשים מפי אלי, חזר כשהסיפור הסי.
כבר. אותו הכרחי לא בעיתון, אותו קראו

 שהאינפורמציה משום הדבר נגרם אולי
ב שהשתתפו האנשים מפי אלי שהודלפה

 אז מזוייקת. כך כל היתה לא מסיבה אותה
 או אורגיה היתה לא זאת ברור: שיהיה

המנסה אברהמי, איזי המונית. התפשטות

ריקוד
ם בדמעות בעיניי

 תשומת־לב הרבה הכי שמשכה הבחורה
 דיסקוטק אורחי בין האחרונים, בערבים
תכו בשתי התברכה התל־אביבי, מאנדי׳ס

הי היא בהחלט: תשומת־לב מושכות נות
משובחת. ורקדנית רצינית יפהפייה תד,

 של ליבם תשומת את שמשך מד, אבל
 — שלישית תופעה דווקא היתד, האורחים
 עומדים הייתם לא אתם — טוב דמעותיה.

 רוקדת חתיכה רואים הייתם לוא ובוהים,
 דמעה מנגבת פעם וכל שעות, על שעות לה

מהעיניים.
 כרפה, דינה על כמובן מדברת אני אז

 שאולי, טדי של — עתה עד — חברתו
 שב: המקום בעל שאולי, רפי של אחיו
דמעה. והזילה דינה רקדה

 נפרד שטדי היתד, הזילה, שהיא והסיבה
 וכבר שנה, כמעט חברים שהיו לאחר ממנה,

חתונה. על רציניים דיבורים אפילו התחילו
 דינה, נוסעת מהצרות, לשבות כדי אז
ל לארצות־הברית, השבוע, שלישי ביום

 מהכל.״ לי ״נשבר שלה. דוד אצל התארח
לדמעה. ריקוד בין בייאוש, אומרת הית

אינשאללה׳. בתי, יעבור, זה גם

התפ פשוט הישראלי, העירום נביא להיות
 לגרור ניסה עצמו, דעת על באמבטיה שט
 בו. שיחזו כדי לשם המסיבה משתתפי את

ל כדי מהאמבטיה יצא בכך הצליח כשלא
 הצליח לא שהוא אלא בעמדתו. תומכים גייס

 למען במערכה בודד ונשאר השיכנוע במסע
העירום.

 הנוכחים מצד בו שהתקבל הרחמים יחס
 עירום למהפכת כשדיי טרם שהשעה הוכיח

בישראל.

כרכה ייגה זוהר רבקה
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