
 בשבוע לבם שסיפרתי זוכרים
 לוי, ושוקי פז אביבה על שעבר

 הולכים שהם שמרננים זה ועל
ב בפסטיבל אנגליה את לייצג
 אפילו עבר לא אז !אולי יפאן,
זה. את עשו והם אחד, קצר שבוע

 היפאני השירים בפסטיבל
 חדווה בו זכו שכזכור ימהא,

 שנים לפני ראשון בפרס ודויד
ב 16-18ב- נערן ואשר אחדות,
אר 47 השתתפו השנה, נובמבר

להש הוזמנה לא ישראל צות.
 אפשר הזמרים בין אבל תתף,
 אן־מארי את גם למצוא היה

 שעברה בשנה שזכתה מי דויד,
בלובסמבורג. ראשון בפרס

 צופים אלף 20 בנוכחות וכך,
ה שבפרס אחרי טבין-ותקילין,

 ה- קרה יפאני, זמר זכה ראשון
 הצעירים הישראלים לא־ייאמן.

ב אנגליה את שייצגו והחמורים,
 את בו שרו ואשר יפאני, פסטיבל

גר כזאת״, היא ״האהבה השיר
ב שני פרס מאשר: פחות לא פו

ה להופעה ראשון פרס תחרות,
 לשיר ראשון ופרס ביותר נאה

שו :ולחן (מילים ביותר הטוב
לוי). קי

חוזרים הם הזה השלל כל ועם

כסף! לא ־ יופי רק
 חני היפהפייה הגרושה הדוגמנית

 המוצלחים מפריטי־הייצוא אחת פרי,
 האחרונה, בעת ישראל של ביותר
 הנדל־ תקופת־ההתנדבות את סיימה

 בתקופה בארץ. שלה הקצרה חמתית
 בפני בתצוגות להופיע הספיקה זו

 שבויים פני לקבל בבתי־חוליס, פצועים
 התנדבו־ מעשים ועוד ועוד חוזרים

 אבל — קצר היה זה תיים־חלוציים.
אינטנסיבי.

 זאת לניו־יורק. ישר נסעה מכאן
 שלה האחרזנה התחנה כנראה תהיה

 שייכת לונדון בעתיד. זמן־מה למשך
 על להתלבש החליטה חני לעבר. כבר

ולהת מישחק ללמוד ברצינות, עצמה
הקול מסך אל דרך לה לפלס חיל
 רק זה — שלה כמו נתונים ועם נוע.

רצון. של עניין
 האלה האישיים השינויים כל אבל

 אחת תכונה על להשפיע הצליחו לא י
 אוהבת חני שלה. ואופיינית חשובה
 לא המיליונים, חשוב לא יפים. אתכם
 יפים. שתהיו רק — הדיפלומות חשוב

 — חתיך יותר מה גבוה, יותר מה
 התנאי זהו יישר. ביחס סיכויים. יותר

 שתאהבו הוא המישני התנאי העיקרי.
 תנאי, כך כל־ לא־ בעצם זה אבל אותה.

ממילא. קורה זה כי
ה כל יש חני של האחרון ולרומן
חו כשבעה לפני הדרושים. סממנים

 שלה, הופעות־הדוגמנות במהלך דשים,
 בהיר־ דוגמן־בגדים הכירה היא

 משגעות, ירוקות עיניים ובעל שיער
 כל- הזה המשגע היופי וכל בן־טכסס.

ש ולהיפך, בשנייה, אחד מאוהב כך

 מתכוננת אפילו היא להשתגע. אפשר
לטכסס. לחג־המולד, אליו לנסוע

 1.73 הזאת, שהקטנה איתי תסכימו
 21 לה מלאו לא שעוד ק״ג, 48 על מ׳

מבוטלים. לא להישגים הגיעה אביבים,

ושוקי אביבה
ב להם שרכשו המקסים לבית

 השלוש- בן בנה דני, ואל לונדון,
ל (מנישואיה אביבה של וחצי
 איתם המתגורר אפרתי) משה
 טיפולו ואל הארץ, את עזבו מאז

 הוא הלא אמרגנם, של המסור
ש- שוקי, של אחיו לוי, איציק

יוי

ה עם שלו הגולש הלבן השיער
 בפני מחזה הוא האפורים פסים
עצמו.

לטו עלינו הבא מארס בחודש
 לסי- ליפאן, שוב יוצאים הם בה

הס לא זאת ואם בוב-הופעות.
כן. מה יודעת לא אני אז ברה,

רוטשילד של ידידה
 הידידות. כעניין היום אנחנו

 אבד מאוד. חשוב דבר זה ידידים
 לבחור לדעת — יותר עוד חשוב
אותם.

 מנהלת אורדמן, ז׳נט הרקדנית
וני  בת־ והברונית ״בת־דור״. להקת

קרו ידידות הן דה־רוטשילד, שבע

מאוד״מאוד. בות
ה טובים, כל־כך ידידים כשיש

 כעייה. מהווים לא והמרחקים כסה
 והרקדנית הכרונית להן קמו לכן

סופ לגיחת ויצאו שעבר כשבוע
 כיום באירופה. קצרצרה שבוע

כחזרה. באן היו ככר הן שני

ה י ש י ל ת ש י ת ו ד י ד י
 מאנדי" הגיעה באמת אלה בימים חדשות. הגיעו מאנדי״רפי״עדנה מחזית גם

 וכיוון היפהפייה. הקטנה בתה את איווה והביאה כצפוי, ארצה, דייביס״שאולי
 שהוא היה טבעי רק שאולי, רפי של החוקית אשת־חיקו עדיין היא רישמי שבאופן

כזכור. מראש, חזינו זה את גם ביתו. אל המשפחה את יאסוף
 איש־ של והמאוהבת הקטנה הידידה כך על תגיב כיצד לראות ציפינו כולנו

 לא משבר שום השמש, תחת חדש שיש מסתבר ובכן, עדנה. היא הלא החיק,
בינתיים. קרה.

 את שאולי האחים של הסינית במסעדה לראות אפשר אלה צוננים בערבים
 בידידות ומפטפטות זו בצד זו להן יושבות כשהן והידידה, הרעיה ועדנה, מאנדי
נפשן. את להחיות תיקרובת, מדי־פעם להן מגיש כשהבעל־הידיד רבה,

 אותי ללמד כנראה, יכול, עוד הסוף, שזה שאומר מי אבל ידידות, — ידידות
יודעת. לא שאני משהו


