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מהפכה
מוחלטת

בת הנמצא צעיר, זוג רואה כשאני
 להם מחזיקה תמיד אני רומן, של חילתו

 לקשר יוביל שהרומן ומקווה אצבעות,
כזה. למשהו או 'ארוך
 צלם את כשפגשתי גם לי קרה זד,

ל בינתיים שהפך סגל, שייע מעריב,
 שייע התגרש ספורות שנים לפני כתב.

 פשוט היא גדול. ברעש תחיה, מאישתו,
 חנגיה הצלם אז, שלו בשותף התאהבה
 אלא בו, התאהבה סתם רק ולא חרמן
 עם התחתנה משייע, שהתגרשה ברגע
הרמן.

 ומכיוון תחיה, את כבר שחיתנתי ״מכיוון
 פנוי אני ילד, לחנניה ללדת עומדת שהיא

 בערך, חתיכות. 80 עם יצאתי לרומנים.
השו לי סיפר העליזה,״ רווקותי בתקופת

והמתולתל. הגבוה בב
 עם לי היה לחתיכה חתיכה בין ״אך

ת שהס שנים, שלוש שנמשך רומן עופר
כחודשיים. לפני תיים

 הזמרת את הכרתי ימים כמה ״לפני
 יוצאים. אנחנו ומאז כולקא, עירית

 ארוך. רומן יהיה שזה מקווה מאוד אני
על־הכיפק.״ פשוט היא

״למה :טענה זאת, לעומת עירית,
 קשר לי שאין מישהו עם אותי מצלמים

 שאני השירים על כותבים לא למה איתו?
ומלחינה כותבת שאני השירים ועל שרה,

מתפתח השניים בין והרומן הזדמנויות, בעצמי?״
 יודעים אתם עכשיו אז עיני. מול ממש פנויה גרושה, היא גם ,25ה־ בת עירית
אצבעות. להם מחזיקה אני למה בכמה שייע עם אותה ראיתי כבר וחתיכה.

כולקא ועירית סגל שייה
ן לא או כן

סוויסה ומאיר אכצוג זימה
להזיע רוצה לא

 לא אני לכן להזיע, אוהב לא ״אני
מסביר. הוא רוקד,״

 קצת זה מדבר. לא עוד הוא חתונה על
 מכירה שאני כמו אך כרגע. אותו, מפחיד
 חתיכה המחליפים מאותם לא הוא אותו,
 כבדים חששות לי יש לכן הזדמנות. בכל
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להב בלי עיתון לפתוח היום אי-אפשר
 אחד יהושע, ,כן־ ניר של בתמונתו חין

המס מבין ביותר המצליחים הדוגמנים
 דוגמן היותו מלבד בתל-אביב. תובבים
 הנאים הגברים אחד הוא הבחור מצליח,

אי־פעם. שהכרתי
 תשומת-לב להסב מצליח ,25ה־ בן ניר,

 אמנם הוא מגיע. הוא שאליו מקום בכל
 אך באר־יעקב, מהמושב לתל-אביב הגיע

וה העיר בחיי השתלב רבה במהירות
מהמה.

 כשראיתי מזמן, כבר עין עליו שמתי
הידו המקומות בכל ומבלה רוקד אותו
 חתיכות, עם אותו ראיתי לא למזלי, עים.

 חלילה. אותן, מושך אינו שהוא מפני לא
 אינן שהן הרגשה תמיד לי היתד, להיפך,

מיוחד. באופן אותו מעניינות
שהת י לי כשהודיע מאוד הופתעתי לכן
 הסקרנות צעירה. בנערה לראשו מעל אהב

 מי לראות מוכרחה הייתי אותי. אכלה
 בעיר יפה הכי בגבר שזכתה החתיכה, זו

הזאת.
 בת והיא גסמן, .מארי לך, קוראים

 והופיעה מישחק, לומדת מארי וחצי. 17
 בכמה ביפו השלישית הקומה בתיאטרון

 ניר התחיל הברוכה בהשפעתה הצגות,
 נרשם והשנה מישחק, על חלומות לטפח

נוגים. ניסן של למישחק לבית-הספר

ת מני ג דו ה
ת ב דנ מז ה

 דוגמנית. סתם לא היא גולדגכרג חלי
ביני והיא בארץ, האופנה מאנשי הרבה

ביו הטובה הדוגמנית שהיא בטוחים הם׳
 שחקנית גם היא חלי אבל בארץ. תר

 היותר־מופקרת הנערה היתה היא מבוקשת.
 ,99 בדיזנגוף שיחקה כך אחר בהלהקה,

 הפחדנים, בסרט הראשי בתפקיד וכיכבה
נטויה. היד ועוד

 חנוך זמר. סתם לא הוא 1ו5ח שלום
 הטיפש־ בנות אליל שנים כמה כבר הוא

 באות מקום, לכל אחריו העוקבות העשרה,
 את מעריצות שלו, הופעה לכל כימעט

 בעל- ומכירות הסובלות, והפנים הנוקשות
שלו. נעימה כל פר,

 היא נשואה. היתד, לא פעם אף חלי
 ונחמד קטן בבית הוריה עם מתגוררת

 לה היה רמת־החייל. התל-אביבית בשכונה
 אך אחד, מצוי ישראלי עם רומן פעם

 בעין, פנס היו הרומן של תוצאותיו
אחרים במקומות כחולים סימנים וכמה

א״נשט״ן
בתדד־השנה

 הכלים, אל ומתחבא ביישן אמנם הוא
 באיזו אותו למצוא הצלחתי בכל־זאת אך

 חברתו את מחבק כשהוא חשוכה, פינה
 הצעיר לשחקן מתכוונת אני הנוכחית.

סר בכמה כוכב שהיה סוויסה, מאיר
 והפחדנים. ,99 דיזנגוף הלהקה, כמו טים,
 שחקן־ בתואר השבוע זכה אפילו הוא

בעיד־הנוער. השנה
 הצעירה, לטלי בעבר נשוי היה סוויסה

 רחל השחקנית של ובתה בת־קיבוץ,
 החזיקו לא אלה נישואין אך רכיד.

בידידות. נפרדו והשניים רב, זמן מעמד
אהו עם מתגורר הוא האחרונה בשנה

 לומדת היא אכצוג. זיטה החדשה, בתו
להת־ וכדי במתימטיקה, שני תואר לקראת

 להפוך העומד גדול, רומן שזה בהיסטריה
כל הרגילה חלי, עלאמת. מטורף לרומן

 המסלול ליד לה ימתינו שמחזרים בך
 ושיקחו התצוגה, את תסיים שהיא עד

 היא לממתינה. לפתע הפכה הביתה, אותה
 חנוך, שלום של הופעה כל אחרי עוקבת

 את יתן שהוא עד רב בשקט ממתינה
 המזדג- כל את סוקרת שלו, האחרון ההדרן

 חוגגת ואחר-כך המצווחות, והמעריצות בות
 בא כששלום ההמון, על ניצחונה את

ומנ מחבק לידה, מתיישב לשולחן, אליה
ביחד נעלמים הם אחר־כד אותה. שק

גולדנכרג חלי
— להמתין

 את להפסיק בכוח שוכנעה וחלי בגוף,
המשתולל. הרומן
 מד־ אני חנוך שלום של הרומנים על
 האשד, כי אם פעם, בכל לכם לוחת

מפי ללא־ספק היתה בחייו הדומיננטית
עפרון־ ליחי סירט--ד־,טלוויזיה קת

נשו כל־כך לא כבר וליד,י שלום חנוך.
 שהם ייאמר לזכותם כי אם היום, אים

טובים. ידידים נשארו
 לא נפגשו האלה היפים העולמות שני
כימעט מצייצות שלי הציפורים וכל מכבר,

חנוד שלום
הדרך באמצע —

 הלי את הפכה האהבה הלילה. תוך אל
אמיתית. ■ישראלית למזדנבת

 כימעט לבוא מוזמן לי מאמין שלא ומי
 בגני־ הדרך, אמצע למועדון מדי־ערב
 שלום מופיע שם בתל־אביב, התערוכה

בהתהוותה. האהבה את ולראות חנוך,

 מנהלים השניים מתימטיקה. מלמדת פרנס
ביותר. שקט אורח־חיים
 של תמונתו מעטרת המשותפת בדירתם
 חדר-השינה. את איינשטיין אלברט

 היהודי. הגאון את מעריצה פשוט זיטה
 למקומות- בערבים יוצאים השניים כאשר
 בפינה לשבת מעדיפים הם גועשים, בילוי

בשקט.




