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נטאשה
היא היתר■ פעם מותק של ילדה ,כזאת
אחת שבאה מבית פולני טוב .היא הסתר
בבה בדיזנגוף עם מכנסיים קצרים ,ושתי
צמותיה שמוטות לה על גבה׳ ובכל פעם
שעברה בכסית ,היה מי שא מר :״זו ה 
קטנה — גדולה תהיה.״ והיא אכן היתה.

אמרתי לעצמי הרבה מאד פעמים :תעזבי ,למד ,ל ך ? בשביל
מה? אבל אני לא יכולה להתאפק! אני מוכרחה להגיד לכולם.
מה אני יכולה לעשות .הגברת המאופרת־מאד ,בעלת התיס־
רוקת הגבוהה זהמחשופים הנדיבים שגילו את האמת ,שביקרה
בארצנו לאחרונה במשך למעלה מחודשיים ,ושהייתה פעם הכוב*
בנית האמיתית היחידה שארצנו הקטנטונת ייצאה — זיווה
רודן — בהחלט לא נראתה בביקורה הנוכחי כמו ״משאת נפשו
של כל גבר,״ כפי שקראתי עליה בכתבה מלפני חמש־עשרה שנים.

כשהיתה בת  ,16החליטה למרוד .היא
עזבה את הבית הפולני המסודר שלה,
והחלה עובדת כנערת־גוגו בקינג׳ס קדאב
זינרונרלברכ ה .נערות-גוגו כמו דורית
פלוצקי לא נמצאו בימים ההם על כל
צעד ושעל .נכון ,היתר ,מרי־אנג׳ ה-
הצרפתייה שקיפצה לה במועדון טיפאני,
גם הוא זיכרונו־לברכה ,ושהיתד ,צמודה
בימים ההם אל הזמר צ כ י ק׳ ה פילו עד
שבאה מידית שם־אור שהיא היום
אשתו החוקית של הנ״ל ,והוציאה אותו
מידיה .אבל מרי־אנג׳ היתד .ייבוא ,ואילו
דורית היתד ,תוצרת הארץ לגמרי ,מה
שבהחלט היטה את המאזניים לטובתה.

הגיל ,מה אפשר לעשות ,נתן את אותותיו גם בזיווה הנהדרת.
זו ,שכל תזוזה שלה הונצחה בעיתון זה בעמודים הראשונים וב 
שערים האחוריים ,זו שיצרה תקדימים לבאות אחריה ,כשבזמן
שבנות־ישראל הצנועות עדיין לא העזו לפתוח את הכפתור העל 
יון בחולצה ,כבר התפשטה מכל בגדיה למען הקאריירה ,כמובן.
ובכן ,היא שהתה פה חודשיים תמימים ,בילתה במסיבות שלנו,
הלכה למועדוני־הלילה שלנו ,ואפילו בפרמיירות החגיגיות שלנו
ראיתי אותה ,כשתמיד מלווה אותה נער־הזוהר הקשיש פוקד!
הירש .אבל היא לא גרמה לשום התרגשות.

כשכולם חשבו

עכשיו ארזה הגברת את המיזוודות וחזרה לארצות־הברית,
מקום־מושבה הקבוע.

שדורי ת תיהפך נערת-

זיוה רודן בשיא זוהרה

אולי שם יתרגשו.

מי מתרגש ?

האימהות
אתם בטח שאלתם את עצמכם ,כ מוני :לאן נעלמה השחקנית
הסימפטית תמי ספיבק י' זו ששיחקה יחד עם
בסרט דאקו והיצאניות ,ושמבקר־קולנוע הגדיר אותה כ״המתוק
שיצא מ עז״? בסרט הרע הזה.

אושיק לוי

כן ,זו שכימעט הפכה שחקנית בינלאומית בסרט על .חטיפת
מטוס סבנה ,שנשלחה ל חדל סטייל הוליווד ,והתגוררה בבתי-
מלון מפוארים בווינה ,ובגרמניה משד כל ההסרטה ,אלא שלבסוף
הוחלט לגנוז את הסרט — למזלה הטוב או הרע.
זו שכולנו למדנו להכיר ולאהוב בהצגה הלוך הדנה החבריה.

אז תמי ,שתדעו לכם ,עסוקה בשלוש השנים האחרונות באופן
אינטנסיבי ביותר בדבר אחד ב ל בד :היא עושה ילדים.
קודם כל היא עשתה את בנד,־בכורה סיוון ,שנולד ,כמו ש 
ניחשתם כבר ,בחודש סיוון לפני שנתיים .סיוון עוד לא הספיק
לצמח שיניים ,ללמוד ללכת ולהגיד אמא ,וכבר הביאו לו האמא
השחקנית והאבא־שלו הקצין בצה״ל חיים ,אחות קטנה בשם י?{ל.
יעל ,שנולדה לפני כחודשיים ,מעסיקה את האמא שלה פול־
טיים ,ולתמי אין ברירה אלא להשיב בשלילה ,בינתיים ,לכל
הצעותיו־,עבודה הרבות המופנות אליה.
אבל להצעה אחת לא סירבה :היא תנחה את תוכנית־הילדים
טלפלא .ועם ניסיון עשיר כשלה ,היא תצליח ללא ספק לעשות
את זה על הצד הטוב ביותר.

שלום חנוך ־ משבר?
השמועות כל־כך חזקות ,עד שעם כל
הרצון הטוב ,קשה מאוד להתעלם מהן.
כל אוזן שומעת ,כל לשון לוחשת׳ וזה

אפילו פורסם באחד העיתונים :
וליהי חנוך ,ההורים של
סמת ,מתגרשים.

מאיה

שלום
המפור 

את שלום וליד,י אי-אפשר היה להשיג
בטלפון .לא לחוד ,ולא ביחד .אבל מקורבי
הזוג טוענים׳ ובלהט ,כי השמועות בזדון
וברשע מקורן ,ו ני על בני־הזוג הניד עובר
כרגע בסך־הכל משברונצ׳יק קטנטן ,מאותו
סוג שעובר על זוגות נשואים רבים.
וזוג כזה ,כמו שלום וליה,י ,שלא עבר
משברים מאז שהם ביחד ,זה למעלה מחמש
ישנים ,הגיע הזמן שיעברו גם את זה .כך,
לפחות ,טוענים ידידיהם הקרובים ,וכאלה
יש להם המון.
בינתיים הפסיקה ליהי לעבוד כמזכירת-
ההפקה של התוכנית הפופולרית שרתי לך
ארצי ,ובמקומה באה צעירה נאד ,ונישריו־
נית בשם רחל תורג׳מן ,שהיא אחייניתו
של האמרגן המנוח מרקי ואחותו של
העיתונאי איציל! תוראל .גם על נסיבות
התפטרותה )או התפוטרותה( של לימי
קיימות שמועות ,אך לא זה המקום לפרטן.
בינתיים החלה ליהי עובדת כמפיקה
עצמאית ,ומיספר תסריטים שהגישה לטל 
וויזיה זכו באישור ,וליהי עומדת להפיקם
בקרוב .חברה טובה של ליהי אומרת ,כי
זוהי הסיבה האמיתית לרכילות המרושעת.
היא טוענת שאנשים פשוט מתקנאים ב 
ליה ,׳ על שהיא גם יפה ,גם חכמה ,וגם
נשואה באושר ,ומשום כד החלו להפיץ
שמועות כאילו היא מתגרשת.

שלום וללחי)משמאל(,חנון•
מי מתגרש ?

מילא ,נניח שליהי חכמה ומצליחה .אבל
שלום ,לעומת זאת ,לא־כל־כך הצליח בשנה
האחרונה ,למרות שהוא אחד המלחינים
הכישרוניים ביותר הקיימים לנו בארץ.
כעת עובד שלום על תוכנית חדשה ,עם
אריאל זילכר שדווקא כן התגרש בשנה
האחרונה .אתם חושבים שגם לזה יש
חלק בחרושת־ד,שמועות ?

דורית פלוצקי
מי מתמרד?
זוהר ותקשט מדורי־רכילות ,היא החליטה
על ההיפך הגמור .קיצצה בשערזתה ,הפכה
היפית ונסעה להתגורר בראש־פינה .כולם
חיזרו אחריה ,אבל היא סירבה בעקשנות.
עד שבראש־פינה פגשה בגבר של חייה,
הלא הוא ניטים ליי ,אחיו של מלך
ראש־פינה ״טוסטוס״ ,ומי שהיד ,החבר
של מונה זילברשטיין כשזו היתד,
עדיין הבחורה הכי יפה בתל־אביב.
מאז שנפגשו השניים ,ניצתה איש ב 
ליבותיהם .הם נסעו יחד לנועייבה ,הת 
גוררו חודשים אחדים במקום ,צברו כסף
והחליטו לנסוע לחו״ל .זה שדורית היתד,
רק בת שבע-עשרה והאבא חזאמא שלה
לא״כל־כך הסכימו עם אורח־חייד ,של בתם
היפהפייה ,לא בדיוק הטריד אז את השניים.
הם נסעו לארצות־הברית ,שם גולדה להם
תינוקת בשם נטאיטה ,ללמדכם על נטיו 
תיהם הפוליטיות .לבסוף התפשרו עם ה 
עולם ה,.מרובע״ ,והתחתנו.
ה,מאז״ ,כך צריך היה הסיפור להסתיים,
״הם חיים להם בניו־יורק בעושר וב 
אושר,״ וגומר.
אלא שבימים אלד ,ממש הגיעתני שמועה
עקשנית ,כאילו לא הכל כשורד ,אצל
דורית וניסים .יש בעיות.
טוב ,בעיות יש לכולנו.

