
חופשיה
 ידעתי לא פעם אף האמת, על להודות

למע מתכוונת אני ביחד. עושים הם מה
 דורין בארץ, טובה הכי האופנה צבת

 טוב הכי הבובות ולמפעיל פרנקפורט
 משהו לי שיש לא זלצר. איתן בארץ
 היא מוכשרת להיותה בנוסף דורין, נגדם.

 פחדים המון עם נורא, נחמדה אשה גם
 ואיתן, נחמדה נורא זאת בכל אבל כאלה
 בתיאטרון הבובות מפעיל להיותו בנוסף

 משגע. איש כן גם הוא סטית אריק של
 משגע עם הולך משגע תמיד לא אבל

 מההתחלה ברור לי היה שלהם, ובמיקרה
זה. לא שזה

 תמיד הטוענת דורין, בעיה. עוד היתר,
 רבה לב תשומת משכה יפה,״ לא ״אני
להר מגיעה והיא הגיעה, אליו מקום בכל
 תשומת המושכת אשה וככל מקומות. בה
 חשבו מרביתם מחזרים. המון לה היו לב

 להיגמר חייב איתן עם שהעניין כמוני,
 ראויה בסבלנות והמתינו אחר, או זה בשלב

 אתכם, מכירה שאני כמו עכשיו, לשמה.
 התקשורת ומישרד אותה תשגעו אתם

 כדי שלה לטלפון נוסף קו להוסיף יצטרך
קצר. יהיה שלא

ז  הטלפונים בעניין עומדים אנחנו ו̂ז
 בבית גרה לא כבר שדורין שתדעו אז

 איתן. של .נשאר הבית קודם. גרה שהיא
 הם שלהם התרבותית הפרידה במסגרת

 דורין כאלה. קטנים דברים על רבו לא
אחותה. אצל לגור עברה פשוט

פרנקפורט ודורץ זרצר איתן
תרבותית פרידה

 בעל בן־פורת, •טוקי עם סוער רומן
 מבט זריקת שבין לילה, ומועדוני מסעדות
 ליטוף לבין כמובן, גורביץ לירדנה, מאוהב

 גם מצליח כמובן, גורביץ ירדנה, של ידה
שלו. העסקים את להרחיב
הכו להעיד יכולה קטן שהעולם כמה

 של הרומן על שלי לידיעה שנתתי תרת
כתב- ארזי לירדנה כשהתכוונתי ירדנה.

 יפהפיות שתי רואה או שומעת כשאני
 כשלשתי מתבלבלת. פשוט אני משגעות,

מא בכלל אני ירדנה, קוראים היפהפיות
 בשבוע לי שקרה מה וזה הראש. את בדת

 של השוקולד ארזי, ירדנה עם שעבר
 ירדנה ועם לשעבר והמספיק המנטה

בחורה, של ושגעון שחקנית גורגיץ,

 לספר הולכת שאני חושבים אתם אם
 כזאת אחת על ילדים, בגן גננת על לכם

 כדור, וגילגולי ופצעים בצעקות שמטפלת
 מי־ אדוה בשבילכם. חדשות לי יש אז

 גננת היא בגנון, גננת לא היא כאלי
וילות. של בעיקר נוי, בגינות

 עד שמעתם.עליה שלא היחידה הסיבה
 בן היופי שכל מפני פשוט היתה היום

הדרו באילת היה הזה וארבע העשרים
 בגווני העיר את העשירה היא שם מית
 הזאת הצעירה הבחורה ואדום. ורוד ירוק
 גם היא אמיתית גיזעית שהיא מזה חוץ

 המקצוע את ירשה היא שיגעון. מוכשרת
נה היא שנים כארבע ומזה שלה מאמא

מאושרת. שהיא וטוענת מהעבודה נית
 יש לאילתים הכל, לא עדיין זה אבל

 את עזבה אדור. לדאגה, סיבה בפירוש
 הדעות. לכל תל-אביבית היא וכיום אילת

 שלוש עזבה היא האילתי שבסניף נכון אז
 אבל מצויין. פועל והעסק מקום, ממלאות

 החדש חברה של הממריצה בעצתו אדור.
 עסק לעצמה פתחה דילסקי מיכה לחיים

הגדו העיר של בצפונה ויפהפה פירחוני
 תל- לנשות הביאה שהיא והבשורה לה

אדוה. מגן בעציץ תתחדשנה היא: אבבי
 קיבל מיכה הכל. לא עדייו זה גם אבל
 באילת. דווקא עבודה, הגורל, צחוק פתאום,

 הרי חושבים. חשבון לעצמו עשה הוא
 לתל-אביב ויחזור העבודה את כשיגמור

 עלולה עוד היא ז אדוה לחברתו יקרה ומה
להס היה יכול לא לכן באילת. להישאר

 שקטים, ימים לעצמו תיכנן הוא כים.
 פשוט מיכה יקרים. וטלפונים מטוסים בלי

 ושם בתל-אביב לדירתו אדוה את העביר
 העיר את מיפה עסק, בונה יושבת, היא
צ' של י כבר. שיבוא לבן־זוגה ומחכה צ׳

גורכיץ ■ ירדנהארזי ירדנה

הח אהבותיה על סיפור לכם סיפרתי
 לי היתד, אבל ארזי, ירדנה של דשות

 לירדנה התכוונתי ובעצם קולמוס פליטת
 אחד, לאף מזיק לא כמובן זה גורביץ.

 באיזה עכשיו מאוהבת ארזי ירדנה גם כי
 בבית, ככה איתו לה וטוב צעיר מהנדס

האה את גורביץ מירדנה לגרוע למה אבל
שלה? בה

 ונחמד קטן בבית נמצאת ארזי בעוד אז
שמנהלת זו היא גורביץ המהנדס, עם יחד

 אני עכשיו דוגמנית.״ במקום ״זמרת תי:
 במקום ל״שחקנית זאת לשנות צריכה רק

בעי מפורסם בן־פורת שוקי כי דוגמנית״.
לדוג נשוי היה שהוא העובדה בגלל קר

 היפהפיה השלישית הדמות שהיא מנית,
לוין. ציפי זה, מסובך בסיפור

 ביר- לשוקי הצלחה לכולם. הצלחה אז
הצ שוקי. בלי לציפי הצלחה שלו. דנות
והצ שלה המהנדס עם ארזי לירדנה לחה
שלה. השוקי עם גורביץ לירדנה לחה

(יתחרו״
דרות

 בחייה החדש המוטו כנראה זה שינויים
 לסלאו. חנה המצחיקנית השחקנית של

 מזהה הייתי מאד ארוכה תקופה במשך
 שהיו התלתלים רעמת על־פי ברחוב אותה
 כך שכל בסגנון שלה, המסחרי הסמל

היום. מודרני
שלא ויודעת נשים מכירה אני אבל

לסלאו חנה
לאדריכל ממתופף

 אני תספורת. ומשנים סתם כך הולכים
 שינויים על מעיד כלל בדרך שזה יודעת
בי הקלעים. מאחורי המתרחשים אחרים
 שהאיג־ והסתבר וחקרתי שאלתי ררתי׳

הכזיבה. לא שוב שלי הנשית טואיציה
 ושל חדש רומן של עניין פשוט זה
 מה מאוהבת, שיצאה אחרי חדשה. דירה

 שהיה קופיץ, יש ה גבי עם מאוהבת, זה
 דבש, ירח לא הם החיים בהצגת המתופף

 יגיל, גדי של לצידו חנה כיכבה שבה
 בהצגת חדשה אהבה לה שיש לכם סיפרתי
בפ המאושר הבובונים. עם חגיגה הילדים

 אלון. אירי הצעיר השחקן היה ההיא עם
 ועברה הישנה דירתה את חנה נטשה אז

 דף אורי עם פתחה וסטייל חדשה לדירה
חדש.

 ! פעמים, המון וירד עלה המסך בינתיים
נעל ההיא האהבה וגם וירדו עלו הצגות

 שואלים אתם אז, ישן. מחזה כמו מה
וה השינוי הנה ? השינוי איפה עכשיו,

 חנה של החדשה האהבה גדול. הוא פעם
 מאור רחוק רחוק אחר, מעולם לקוחה

שכ פקחית בחורה ומהבמות. זרקורים
 בין רצינות לחפש לא יודעת כבר מותה,

 שכבר אדריכל הוא ״טגיא גיל שחקנים.
 בן הוא בחייו. פרקים כמה לעבור הספיק

 אוהב מאד הוא חשוב, שיותר ומה 33
 לוותר שהסכים אוהב כך כל חנה. את
 להתגורר ועבר שלו הפרטית החרות על
אליה. קרוב קרוב להיות כדי חנה עם

הרא בפעם נפגשו שהשניים לי סיפרו
 שאני כך בתל־אביב, לילה במועדון שונה

 אלה של בחוג חברים לא שהשניים בטוחה
 ביחד הרבה יראו אלא בבית, המתחבאים

 העיר, של היפים הבילוי מקומית בכל
 תוכלו אתם גם אלא אני, רק שלא כך

 ביחד יפים שהם כמה לראות בהם, להביט
בקינאה. ומי בהנאה מי ולהאנח,
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