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הייתי אמריקאי, דבר כל אוהב אני

 מירית התמלילנית אשתו, בחברת צביקה הזמר טורף
 האמריקאיים, המאכלים את אוהב ״אני שלידו. שם־אור
הזמר. הצהיר באמריקה,״ קאריירה לעשות רוצה

המלכה אח להאכיל
מצליחה לדוגמנית ושהפכה היופי

 האכיל הוא נמרי. שאול הצייר התנדב
 ומלכת־ מלכת־המים שהיתה מי את

גל. נירה הזמרת לידה פרי. חני בארצות־הברית,

 הרומי הקיסרים כמו מרגיש ני
קל־ אני הטלוויזיה בסידרת איים

 הפולקעס כל את רואה כשאני אודיוס,
 ״אמנם דותן. דודו הבדרן אמר האלה,״

 שהיא בגלל זה אך מספיק, שמנה אשתי
 והצביע התנצל הוא בקרוב.״ ללדת עומדת

מירי. אשתו על
 כך כל אני למה יודעת אני ״עכשיו

 יכולה אני פה הזאת. הארץ את אוהבת
 לסכין זקוקה לא ואני הידיים עם לאכול

 מלכת היפהפיה, הדוגמנית הצהירה ומזלג,״
פרי. חני לשעבר, היופי

 בידיים,״ אוכלת כשאני אותי תצלמו ״אל
רוזבלום. פנינה הזוהר !נערת נבהלה
 ספי השחקן הצהיר בעיות,״ אין ״לי

 לאכול מוכן שאני רעב כך כל ״אני ריבלין.
 ברגליים או בידיים התרנגולות כל את

עלי.״ חושבים מה לי איכפת ולא
ה אחת בתוך ביצת־זהב לי ״הבטיחו

 ככה,״ תמשיך שגם מקווה ואני יפה לכת
הת אביטל, אילנה הזמרת אשתו, הסביר.
 רבע- עם להצטלם וסירבה הצד מן חנחנה

 אמרה היום,״ להצטלם לי מתחשק ״לא עוף.
לבעלה.

ל  כרעי ע
תרנגולת

 הזמרת צח, של לשעבר אשתו כל ^
יותר. הרבה עליזה היתוז אילנית,

 אלי עורך־הדין שלה, החבר עם באה היא
הכרעיים. על הסתערו והשניים תמיר,

 הגיעו וייס רוני והמוסיקאי צפיר טוביה
 השבוע. על יורדים — אחרת מהצגה הישר
 היה ובקהלם בירושלים הופיעו ורוני טוביה

 אל הפעם בא לא ״הוא נבון. יצחק הנשיא
 צופה היה סתם אלא הקלעים, מאחרי

נורא, לא ״אבל טוביה. סיפר בהצגה,״

33תזי1
הגדולה

 אפי השחקנית־זמרת התלוננה תרנגולות,״
 מעניין לא והאוכל בדיאטה ״אני בן־ישראל.

הת החברה,״ את לפגוש כדי באתי אותי.
 לי ״נימאס הירש. נורית המלחינה נצלה
 טענה אוכלת,״ תמיד אותי שמצלמים כבר

אילנית. הזמרת

אוכל
כהתנדבות

 העד במיסעדת שהתקהלו ך*׳אורחים
 הצגת־ אחרי מיד באו המטוגנים פות • י

ההצ גרינברג. האחים אגדות של הבכורה
 הילדים, אגדות על פארודיה שהיא גה,

 מצב־הרוח אך בקהל, צחוק גלי עוררה
במיסעדה. דווקא התעורר במייוחד הטוב

 התיישבו מטוגנים תרנגולות כרעי ליד
 ופתחו הרבים והאורחים ההצגה שחקני
הגדולה. בזלילה
 פעם שהיה פלינק, יונה המיסעדה, בעל

 מנדב שהוא לכולם סיפר אופנה, צלם
 ״אני תשלום. לא הערב האוכל את להם
 ששת מילחמת בזמן מתנדב. להיות רגיל

כמת מארצות־הברית ארצה עליתי הימים
 אני עכשיו עבודה. כאן וחיפשתי נדב,

לתרנגולות.״ שנוגע מה בכל מתנדב
 ביותר. נינוח היה כמפיק, צח, של*ה
הו־ היא כסף, עכשיו עד עושה ״ההצגה

 אמר עוף,״ חתיכת לנו יש נשיא במקום
והסתער.
 גמר כי לכנף ירך בין סיפר פיק צביקה

 מתרכז הוא ועתה שלו הופעת־היחיד עם
 שם־ מידית אשתו, גם לאירוויזיון. בהכנות

 עסוקה והיא זו תוכנית לכבוש רוצה אור,
 ״נורית האירוויזיון. לקראת שירים ככתיבת

 בימים בטלפון שעות משוחחות ואני הירש
 והיא תמלילים לה מקריאה אני האחרונים.

 הטלפון. דרך והכל — מנגינות לי מפזמת
 זמן לנו ואין קטנים ילדים יש לשנינו

 אט ידעה ולא מידית, סיפרה ,״להיפגש
 מגשי או נורית, צביקה, ליד להתייצב
העופות.

 הדק הגוף
החטוב ו

 שהתרנגולות הצהיר נמרי יוני זמר ^
 מאחיותיהן יותר טעימות הישראליות 1 י

 שהייה אחרי מפאריס, חזר הוא הצרפתיות.
 בעברית. שירים היום ומקליט שם, ארוכה
 לכל אותו מלווה נמרי, שאול הצייר אחיו,

הנוצצים. האירועים
 לשחקני גם התרנגולות הוגשו לבסוף
 זהב ביצת היתד, מהן אחת בתוך ההצגה.
 אפי בן־ישראל. אפי של בחלקה שנפלה
 באמת היא אם לברר בביצה, לנגוס ניסתה
זהב. עשויה

המדוד הישבן
אני אבל עלי, צוחק שהוא

 דוחן. דודו המצחיקן על־ידי נמדד רוזנבלוס פנינה של
 חושבים כולם מיוחדים. יחסים יש דודו לבין ״ביני

 אותי. אוהב שהוא יודעת אני ברצינות. אותו לוקחת
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