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 לי חודרים הם לאט-לאט תראו, תראו,
 האלה. הישראלים האמיתי, חוגי־ד,׳סילון

 איזה להם שיש כאלה לא חודר? ומי
בהרצ בשדר,־ד,תעופה שחונה קטנטן מטוס
 חשבון להם שיש כאלה לא אפילו ליה,

 או בהרצליה־פיתוח, וילה בבנק, תפוח
 לסך לנסוע חורף כל שמקפידים כאלה
שבעניינים. האנשים עם להתחכך מוריץ

 הסטד על מזמן, לא כבר, לכם סיפרתי
 שהיא אלני־וי, יעל היפהפייה דנטית
 גור־ דייוויד כותב־הפיזמונים של חברתו

 פטיענם. קט של אחיו גם שהוא דון
 של בחברתם מסתובבת למישל, יעל, אז

הפופ. עולם בצמרת הנמצאים אנשים

 לבית־הספר לראשונה כשהגיעה וצנועה, בשרה בת-ישראל היתה היא
 ומגש קצוץ שיער מרפקיה. אה כיסו ששרווליהן ארוכות בשמלות לבושה למישחק.

נפחדת. איילה של
 בביתה דופן. ויוצא אמיתי ככישרון התבלטה הלימודים תחילת עם מייד

 ואמה אביה תמיד לה חיכו החרדיים, תושביו בריבוי הידוע תל־אביבי, שבפרבר
 הראשונה, שבקומה חדרה אל המרזב על לטפס נאלצה ולא״אחת שומרי־המיצוות,

 בתם כי בטוחים שהיו הוריה, את להעיר רצתה לא והיא השעה משהתאחרה
בחדרה. ובשלווה בשקט לה ישנה

שחקנית. לחיות לומדת הבת כי הנורא, הסוד את אמה גילתה השנים עם
האב. מפני הבת עם ביחד אותו והסתירה הסוד על שמרה יהודייה אם ככל אך

 נקלטה ומייד בהצטיינות, למישחק בית־הספר את סיימה הכשרה בת־ישראל
 לאביה נודעו ופישרן הבית מן היעדרויותיה אולם המקומי. בשוק״העבודה

מהבית. אותה גירש והוא הקפדן,
 שצצו ממועדוני״התיאטרון באחד מקום־לינה, לה מצאה הצעירה העלמה

 צעיר הראשון, ידידה את הכירה גם תקופה באותה הגשם. אחר כפיטריות בעיר
 לחיזוריהם גם עלמתנו נעתרה לא רב זמן שמשך לציין יש אך לא״ישראלי. היפי

במחזרים. והטובים היפים של
תל״אביב. במרכז חדר לדירת עברה הכלכלי, מצבה משחשתפר הזמן, בהמשך

 ההלל, את הביקורת עליה גמרה ולאחרונה בתיאטרון, לשחק המשיכה היא
 לפרוש נאלצה המוכשרת שהשחקנית אלא הנכונה. הדרך על עלתה כי חיה ונראה

בתיאטרון. ביותר השמור הסוד בשל ההצגה, מן
דאגה. אל אבל מתקדם, ובחודש בהריון, היתה השחקנית

 את ונשא בזמן, ארצה שם בחו״ל, ארוכה תקופה ששהה הוותיק, ידידה
בשלום. מקומו על סוף־סוף הכל בא השם, ברוך ובך, לאשה. השחקנית

כפעולה כוורת להקת
ומתכוננים חוגגים

 חת־ בגיטרה. מהר ייותר ינגן ■מי ניניהם
 המוסיקאים כששני בתיקו, הסתייומה חדות

בדיוק. זהה אבל עצומה למהירות מגיעים
 ארו- ספק, ללא היתה, מסמר־הערב אבל

 מע- החבר׳ה, שאכלו המשגעת חת־הערב
לחגי שבא ׳פשנל, של להתפאר שה־ידיז

פתו חולצה כלומר שלו, בבגדי־השבת גה
קצרים. ומכנסיים חה

 וכעת נסתיימה, א' שתוכנית קרה וכך
ב׳. לתוכנית מחכים

בכוורת חגיגה

 ב״ ול,דוגמנות עולם־הקולנוע צמרת עם
בסר לעבודה להיכנס גם לו עזרו לונדון

בסר עבד מיסיוייימת תקופה ובמשך טים,
בספרד. שהוסרטו טים

 לניד הנתנייתי הספר נסע אחר-כך
כנ״ל. ליאונרד אצל עבד שם וגם יורק,

 המספרה, דלת נפתחת אחד יום והנה,
האמי הלוחמת מאשר אחרת לא ונכנסת

 באשר האדם ולחירות האשד, לזכויות צה
פו;דה. ג׳ין כוכבת־הקולנוע הוא׳

 בחייו, כוכבת הרבה כבר שראה ליובל,
 מה' התרגשות, מרוב מהיד המספריים נפלו

טי יובל אליו. ישר פנתה שהכוכבת גם
 לידידיו אחר־כך שסיפר וכמו בה, פל

כל תייספורת עיצב לא מעולם בטלפון,
הכל. לא עוד זה גם אבל מקסימה. בך

 למספדתיו טילפנתי ממש אלה בימים
 להחליף כדי בניו-יורק, ליאונדד של

 כי והתבשדתי מנתניה, הספר עם חוויות
 באיי־ד,בתולה. לחופשה נסע סיקולוס יובל
פונדה. ג׳ין הכוכבת־הלוחמת עם מי? ועם

הלו של החדש לבעלה יש מה מעניין
כך. על להגיד חמת

 שר יצירה
ומוסיקה ילדים

 ׳ורש־העצר
ב1ק1ל לבית

 לא בחיי. מאוד, צנועה חגיגה היתד, זו
 דוגמניות־צמרת ולא המי־ומי, כל שם היו
אלופי־מיל׳. לא ואפילו שחקני־צמרת, או

הרי לכל שהיא כוורת, להקת חברי כי
 בארץ פופולריות הכי הלהקות אחת עות
 תוכניתם של האחרונה ההצגה את חגגו

 דני של בביתו בשקט־בשקט, פוגי סיפורי
ה מנהיג שנקרא מה שהוא פנדרסון,

ישלה. ד,חייה והרוח להקה
 מצנדרוח המון זד, שם, היה שכן מה

 כשבמשך זיכרונות, והעלאת ונוסטלגיה,
 עצמם, את החבר׳ה מקליטים המסיבה כל

ההקלטות. את אחר־כך מייד ומשמיעים
 האמרגן כמובן זה שם, היה שעוד מי

 ההזדמנות את להם שנתן והאיש שלהם
 פשה הוא הלא דשא אברהם הראשונה,

 שהם סועלי-הבמה גם שם והיו הגדול.
 כי אם הופעה, כל של בלתי־נפרד חלק

מסיבה. כל של תמיד לא
ה שהקטעים בן־זאב, דורי שם והיה

 אצלו הושמעו פוגי האופרה של ראשונים
אלייך. ממנו צה״ל גלי בתוכנית
 ה־ את שליווה מי י זילברמן, מנחם

ושחלק הכיפורים, יום במילחמת להקה

 של הקבוע הרפרטואר הם שלו מהסיפורים
למה. ברור לא היה. לא דווקא כוורת,
 ובמטעמים, ביין ליבם כטוב השאר, בין
להתחרות סנדרסון ודני צ׳רצ׳יל החלו

פונדה ג׳יין
מתבתלים

 על לכם לספר רוצה אני הפעם אבל
להת בלי לצמרת שהגיע ישראלי עוד

 עש* בן והוא סיקולזם יובל שמו אמץ.
בנתניה. יפעם שנולד תל־אביבי רים־ושש,

 בזמנו שעבד ספר שהוא זה, יובל אז
 ריינס ברחוב ואסתר גבי של במספרה

 ושם ללונדון, אחר־כך נסע בתל־אביב,
 ו־ קרימפרס כמו ידועות, במספרות עבד

ליאונרד.
 סיפר הנ״ל יובל הכל. לא עוד זה אבל
 דוגמניות־הצ־ של שערן את אישי באופן

 והפך שרימפטון, וג׳׳ין טוויני מרת
קשריו הנ״ל. של האישי ידידן גם להיות

חכקין דרורה
יוצרים

 הולך אבל האמת, על להודות קל לא
מתחת מתבגרים, הם ד,יפים. דור ופוחת

וכ המפה, ומעל השטח מן נעלמים נים,
וימתברגנים. ילדים עושים האדם כל דרך
 יורם לידידנו־לשעבד, גם שקרה מה זה

 צייר־החתיסות גבון, כן, לוקוב. (״היפה״)
המפורסם.
 לאשה נשא שיורם לכם שסיפרתי זוכרים

 זלו־ לבית נאווה בשם צעירה עלמה
ץ טופולסקי

 את ניתק שהוא לכם שסיפרתי זוכרים
 וחי מד,בור,ימה הטובים ידידיו עם קשריו

וש הטרייה אשתו עם ובאושר בשקט לו
 לחודים להיהפך או־טדטו עומדים הם

? מאושרים
 שעבר, בשבוע בצפוי, קרה, זח זד,ו.
 מודעה גבי מעל כך על התבשרנו ואנחנו
 ונאווה יורם כי שבישרה בעיתונים, צנועד,
בכורם. בנם הולדת על שמחים לוקוב

 ואמא יורם כמו אבא שעם בטוחד, ׳ואני
משגע. יהיה שלהם התינוק נאווה, כמו

 תוך אל משתרבבת לפעמים להגיד, איך
 היתד, שלא מתאימה, לא נימה שלי המדור
 לי, שקרה מה זה בו. להיות צריכה בדיוק
שסיפר הסיפור עם •שעבר בשבוע למשל,

 חב־ דרורה היזמרת־מלחיגה על לכם תי
שלה. ידיד ועל קין
 מידע לידי שהגיע לי, מסתבר הנה אז

 הידיד בין ושהיחסים מדוייק, לא־כל-כך
 והוא בלבד, ידידותיים באמת הם לדרורה

אצלה. לא משלו, בבית אפילו גר
 רצינית ז׳מרת־מלחינה שהיא לדרורה,

בז וליקטה ושערכה יודעים, שכולנו כמו
 אין הישראליים, הרחוב שירי את מנו

מק היא זמנה את לשטויות. זמן פשוט
בפ החדשה תוכניתה להרצת כרגע דישה

 צה״ל. חיילי ולפני בקיבוצים, קהל ני
 במסירות, ילדיה שני את ׳מגדלת דרורה

 את מהווים כותבת שהיא והמוסיקה והם
עולמה. כל

בש מספיק שזה לכם להגיד יכולה ואני
אחד. כל של שלמים חיים למלא ביל

מקוב יורם
מתבועיס

□11 שחקנית
ברכת־־השם


