
ת ב ה ף א הרדו ה
לוחצת  רבים מים שאפילו לעצמכם להוכיח כדי

 על תסתכלו רק האהבה, את יכבו לא
 היפהפייה, ליי חווה לשעבר מלכת־היופי

 ארצה שבא הרדוף, דני שלה החבר ועל
 מארצות־ ישירה בטיסה אליה, היישר

הברית.
 זמן כבר נמשך השניים בין הזה העניין

ו טראנס־אטלנטיות, בטיסות ממושך די
 התכופות שהטיסות לחווה, הכבוד כל בחיי

 אותה הפכו ולא אותה קילקלו לא האלה
ושחצנית. מתוסכלת
 דני ואת אותה פגשתי למשל, השבוע,

 מאד, נחמד דווקא נראים והשניים שלה.
לחוד. אחד וכל ביחד שניהם
 רומן לחווהל׳ה היה כזכור, דני, לפני
 רו״ האיטלקי יצרן־האופנה עם ממושך
 כמו ממש איטלקי שהוא קאדאלי, כרמו

 אותה אהב אחד מצד כלומר בסרטים,
 מאד. קנאי גם היה השני מהצד אבל מאד,

 ה• באזפנת בינלאומי שם הוא אומנם
 זה שהחיים החליטה חווה אבל אוונגארד,

 אוונגארד, רק לא ריאלי, יותר הרבה דבר
 נמשך ההוא שהרומן שנים *שלוש ואחרי

ה את לו ניהלה שהיא ואחרי לסירוגין,

 ה־ של השמאלית בגדה בפאריס, בוטיק
נגמר• הרומן סיינה,
 חיפה, יליד שהוא .לעומתו, הרדוף דני
ל מבין בר־מיצווה, בגיל לבן ואב גרוש
 יודעת ־לא אני יותר. הרבה חווה של ליבה

 תגיע היא ואם מזה לצאת הולך מה
 שהמישפחה כפי לחופה, מתחת אל הפעם

 אבל אותה, לראות רוצה כבר שלהיהיתה
 תראו לה. לדאוג צורך כל שאין לי האמינו

ש מכפי טוב יותר תסתדר עוד שהיא
חושב. בכלל מישהו

 לכם לספר הספקתי לא שעוד כמעט
 תל- מכבי של האמריקאי ששחקן־הרכש

 בעיר, חופשי מסתובב פרי, אולם אביב,
 אישית, שמירה עליו יש המיגרש על כי

 שמירה עליו שהלבישו לדעת נוכחתי וכבר
משחק. לא כשהוא גם אישית

 ומחמם מכבי את שמתגבר אחד בתור כי
 ואחד־עשר השני־מטר כל על הלב את לגו

 שהבחור לראות שמחתי שלו, הסנטימטרים
 כשמצליחים הכל אחרי מיותר. נשאר לא
 גם צריך הכל. לא עוד זה המגרש על

הלב. את שתחמם מישהי
 ש- לכם דעו אז שמעתם, לא עוד אם

 מדיניות כללי, באופן יש, תל־אביב למכבי
 כוחנו — לעולה ״מעולה בסיסמה הדוגלת
ה את לחתן משתדלים פשוט הם עולה.״
 תוצרת כלות עם שלהם הזרים כוכבים

 שנשא סילבר לו למשל כמו כחול-לבן,
 אריק או נחמדה. תימניה בחורה לאשה לו

 העולה או פנינה, עם ■שהתחתן מנקין
 את לאשה שנשא פרודי, טל הוותיק

 הוא גם שנשא גריפין פופ או רונית.
 כוטרייט, ג׳ים ואפילו לאשה, תימניה
 בידיים מכאן ,יצא לא נשוי, כבר שהגיע
 התייאשו לא תל-אביב מכבי אנשי ריקות•

 ייצא ■ממנו שגם כדי אותו, לגייר והצליחו
משהו. להם

 פרי. של תורו הגיע כאמור, ועכשיו,
 בודד, זאב של במצב הנ״ל הסתובב רב זמן

 שהשבוע עד לו, לדאוג החלו כבר ואוהדיו
 הדוגמנית של לסל בול קולע אותו ראיתי

הת מקום, מכל כך, דוויו־סקו. איריס
 שמיל, אצל השבוע אותו כשראיתי רשמתי
 של הצפונית־מערבית בפינה הלילי ברובע

ה בין צמוד כידררו השניים תל־אביב.
שמירה זה על שומר כשזה שולחנות,

פרי אורסי
כחול־לבן

לוחצת. אישית
 איריס זו תהיה אם רק היא השאלה
 או אצלנו, להילזאר אותו לשכנע שתצליח

 צעדים לנקוט העונה בסוף יחליט פרי אם
מכורתו. לארצות־הברית ולשוב
 להעלות מצליח הבחור אם אז, עד אבל

 לא שזה תדעו בבית, המוראל את לכם
המו להרמת שדואגת אירים, בזכות מעט
שלו. הפרטי ראל

 תל-אביב, של החדש החתיכות ברובע
ש גפיזון, רותי את למענכם מצאתי
 רמת כלומר מהרמה. ישר אלינו צנחה

 בקרב כצנחנית שירתה היא שם הגולן,
 רותי שלה האזרחי באוריגינל כוחותינו.

 לפני עד התגוררה היא שם מחיפה, היא
 שאביה כיוון אכיפה, אמה עם קצר זמן
 שב- בלאגום המתגורר איש־עסקים הוא

ניגריה.
 יוצאת־ של תקן על רותי יושבת עכשיו

 קיפלה היא שלה המיצנח את טרייה. צבא
 בדירה כעת מתגוררת היא שם בצהלה, לה

 בסיפרי- החליפה כנפי־הצניחה ואת שכורה,
 עבודה ללמוד התחילה היא כי לימוד,

באוניברסיטה. סוציאלית
יפו בבית־תה הנערה עובדת לפרנסתה

 הבוגי את מכרה היא ראשון וכצעד אי,
 רגילה במכונית אותו להחליף ועומדת

להש לה שתעזור החוף, לכביש המותאמת
בתנועה. תלב

 גם רותי עוסקת כושר על לשמור כדי
 ולמרות' קלות, בצניחות למעמקים, בצלילה
 צעיר בעיתונאי כרגע מאוהבת היותה

 שהוא משוכנעת לא עדיין היא ומבטיח.
ל להיפתח גם פנאי לח. ומוצאת רציני

 שמסתובבת כמוה, ואחת חדשות. הצעות
הציידים. לכל אתגר פשוט היא חופשית,

לוי חווה
וחזרה לאמריקה

ג עירום חו ה ב ח שפ מי ה
 עקב לא לי, היקרים קוראי מכם, מי

 מופע־העירום אחר בעצב מהולה בחרדה
 בנוע- ראש־וראשון להיות שעמד הנועז,
 כבד שבאירופה אוי, —הואי היא הו זותו,
משכמותו. לשכוח הספיקו מזמן

תשו על וניגן לבביות שהרטיט המופע,
 הכוכבת, אבל ירד, אומנם כמוסות קות

 מן לחלק הידועה גולהייס, פריסטיאן
פת אכן־זהכ, שושנה בשמה הציבור

 במיסגרת והפעם חדשה, בקאריירה חה
 ולא בנישואין, הוא המדובר פרטית. הפקה

 ששון המפיק עם לא לתוכנית, שותפה עם
 סגל. דוכ הבמאי עם לא ואפילו שכתאי

נור ממוצא כלבבה בחור עם דווקא אלא
טיפות־מים. כשתי לה הדומה ווגי

 כמו במסיבה. זה את זה הכירו השניים
 בל כדרך לצאת והתחילו התחלה, בכל

 את הזמינה שושי ביציאה. — היציאות
בהו לחזות שמו, הוזה דולף הבחור,

 כי בעיניו. חן מצאה שמאד־מאד פעה,
 אין הצפוניות מהארצות שבא אחד בתור

 והמחזה פרובנציאליים, מעצורים שום לו
הוורודות. בלחייו סומק העלה לא

 ששושי נוכח שהוא אחרי הבא, בשלב
 הבמה, על יפה אותה לשחק גם יודעת

 ה־ בדירתה יחד להתגורר עברו השניים
 את שם מנהלים והם שושי, של תל-אביבית

שוטפת. באנגלית המשותפים חייהם
 הנוגע-ללב סיפור-חייה את שזוכר מי

 זכתה אשר כריסטיאן, של וסוחט־הדמעות
 הזה, עולם בה נערת־שער להיות אפילו

 חסידות עם דווקא נמנית אינה שהיא יודע
 להסביר נחפזת היא כך ומשום הנישואין,

 חופשי מוסד יהיו אצלה שהנישואין לי
ב אליה קשור יהיה לא בעלה לחלוטין.

בשו אליו קשורה תהיה לא והיא כבלים
 מדי ירצה הוא שאם לספר יודעת היא טים.
 חופשי יהיה הוא קפיצות־צד, לבצע פעם

זאת. לעשות
 לשאוף תרצה היא גם אם יקרה ומה

 לא זה לה באמת, נו חופשי? אוויר קצת
 היא כי אותו, תאהב תמיד היא יקרה.

אהבה. מתוך מתחתנת הרי
 בינתיים ערכו הם טכם־הנישואץ את

 ובחודש הסקנדינבית, בקונסוליה באזרחי,
ה- כל כולל אהבתם את יארזו ינואר

הו על כריסטיאן שקיבלה שז?55 600^8
 שם לנורווגיה, ויסעו הדרמאתית, פעתה

 וכמעצב־אופנה. כדוגמן הטרי •הבעל משמש
 דוג־ לו תהיה האוהבת הישראלית האשה

 ב־ להינשא מתכוונים הם ושם מנית־בית,
כת עם נמנים קם כי דתי, טכס־נישואין

מאושרת.״ מישפחה
 הזאת, המישפחתית הסנסציה את אבל

 לראות. מכם ייבצר לכם, לבשר לי צר
 כי מעכשיו, כבר מפסידים אתם זה את

 בזח ורואים מבינים, לא האנשים הרי ״כאן
 עלה הוא שלכריסטיאן למרות זול.״ מופע
 הפקידה שאותן טבין־ותקילין, לירות 1500

 עליה שהטיל קנס בית־המישפט, בקופת
בפומבי. יחסי־מין קיום על השופט

 עגי־ את בגאווה היום עונדת כריסטיאן
ל ומשמש, באוזנה הנעוץ שלה, הזהב

 הקוני טבעת־הנישואין כמו שלא דבריה,
 ה- בין לקשר מובהק כסימן וונציונלית,

 מיני בכל לענוד אפשר ״טבעת הבשרים.
 זה מזה ״וחוץ אומרת, היא מקומות,״

 אפשר עגיל אבל שמתלבש. דבר סתם
באוזן.״ רק לתקוע

ו שהתחתנה אחת עוד — בבקשה אז
ש בהצלחה קאריירה. מזה לעשות הולכת

לה. יהיה

 בקרב לנו אין עדיין שכמותה פרוטסטנטית
בארץ. שלנו המיעוטים
 רואה פניה, על שפוך אושר של כשחיוך

 מלאי-עניין שלה חיי־הנישואין את שושי
 טנד נורא טיפוסים שנינו ״כי מראש:

 החושף בחיוך מסבירה, היא פרמנטים,״
מת היה לא קרטר ג׳ימי שאפילו שיניים

 הוא כמוני. בדיוק הוא ״רולף בהן. בייש
 במרכאות, נועזות הופעות־מין נגד לא

נו חזרות לעשות כשנגמור אפילו ואולי
ה־ טהרת על שיהיה פרטי, במופע פיע

גולהיים כריסטיאן
ומתירנות אהבה —




