
 מזל בת בעצמה שהיא הארדט,
 של עצומות כמויות שתתה אריה,

תי לא 601 שנית והבטיחה: יין
 601ב־ השולטת התלבושת פול!
 ועגיל קצרצרים מיכבסייס היתה

 גם ימין. לאוזן צמוד עלה בצורת
העש גיל את מזמן שעברה מי

 מידר, שרה האופנאית כמו רים,
ופר מהשורט׳ס רגליה משכה לא
המזו־ הזמר עם סוער בריקוד צה

1

 הלא הזמר של אחיו לוליין, קן
חבר־ לוי ארטיק מזוקן

 עם הגיע נוף עקיבא הכנסת
 הריון בחודשי הנמצאת חברתו,

 כליברל שמתגלה נוף, מתקדמים.
 שבינו ליחסים הקשור בכל גדול

 מהצלמים, הערב כל ברח ובינה;
חבר עם ביחד אותו לצלם שרצו

יצחק הזמר לחיים תו
 הגיע צ׳רצ׳יל, המכונה קלפטר,

ב הפעה אחרי מאוחרת בשעה
ייסורי־איוב כוכב הקיבוצים. אחד

 כר־ יוסי השחקן לוין, חנוך של
 הפך כרמון הוא. גם הגיע מון,

מאש גירושיו מאז ציפור־לילה
מש באופן רזה גם הוא אתי. תו,

פתח בהרצליה מעותי
 ביס. הסיעזה את ברקן יהודה

למ למסיבה. סיבה היתה זו גם
 גם הגיעו מתל-אביב המרחק רות

 המחפשים רודפי־המסיבות, לכאן
 להם סיפק יהידה לחגיגות. סיבות
 לערב־ קרא הוא בשפע. סיבות

 שהוא בים, הסיננזה של הפתיחה
 ערב בשם קולנוע, מועדון מעין

 מאורחיו וביקש כחולה, חולצה
התנו של כחולה בחולצה לבוא

 שניים־ ומעוד ממנו, חוץ עה.
 איש הופיע לא אנקזים, שלושה
 מעדיפים החברה כחולה. בחולצה
 שורט׳ם ומיכנסי גופייה חולצות

הו נצר אפי אופנתיים
 ורק החציר, על האנשים את שיב

העדי המצרית השגרירות אנשי
השי לשולחן. מסביב לשבת פו

 ו־ סוכנות שירי היו ששלטו רים
בר יהודה של כשקולו פלמ״ח,

 לבוש ברקן, כולם. על עולה קן
 אדום שרוך עם כחולה חולצה
 את סחב גבוהים, במגפיים ונעול

 לריקוד לנצנר, יוחדה חברתו,
 מיקה פאר, וקרני מני הורה.

ויצ אליו הצטרפו כשן ויגאד
!•!•!• סוערת הורה של מעגל. רו

̂י־״גנר׳̂, העוגוה רצח
בידו החזיק שייקה שוקולד. בקצפת מצופה ענק,

 מתכוו הוא באילו תנועות ועשה ענקית, מאכלת
 אר השאיר דבר של בסופו אן העוגה, את לרצוח

בעדינות זאת שעשתה לידיה, לאשתו, החיתון

שהו שפר, לרוניתעיניים
המיש־ עם פיעה

מישקובסקי. ומלי ונדרמן לגון :למטה גז. ששי פטן
 רחלי הזמרת־שחקנית פותחתגדול פה

 צדי לבמאי שהחמיאה חיים,
ענבים. באשכול פיה את לסתום מיהר צדי צרפתי.

 של ההצגה מנהל הבוהימה. חגגה
 מזוקן צעיר איינשטיין, אריק

 מקום פתח שופל, יהודה בשם
 בהרכב באה תיסלאם להקת חדש.
מאו באה ארמוני דפ;ה מלא.

 על סיפרה שמיר ואסתר חר,
 צ׳ר־ בתל־אביב. נמוך הכי המקום

חכ וניר אשתו, בלי בא צ׳יל
 בא תיסלאם, של המנהל לילי,

 בא, איינשטיין אריק אשתו. עם
 את במקום השאיר נוכחות, הפגין

לדר והלך כסית איש מוישה
ו ברך בא, חנוך ש״- גם כו.

כי סיפר שופל יהודה הלך
 בחר זולה, החדש, המקום שם את

 פירושה זולה, איינשטיין. אריק
 מקום־ הדיזנגופית, הרחוב בלשון

 קודם הציע איינשטיין מחבוא.
 שירו מתוך זומתי, השם את לכן

 נפל השם אך לבתי, זומתי הידוע
 ההצגה צוות ואנשי קולות ברוב

שהת מי היה זולה. בעד הצביעו
הר אך השם, מיסחור על קומם
 שממילא לו, ואמרו אותו גיעו

ל נקרא ״אולי שם־חיבה. יימצא
 מיכה המפיק הציע זולו,״ מקום

 התקבלה הצעתו שרפשטיין,
9£ סוערות במחיאות־כפיים • 

 חזרה כי סיפרה דיין אהרונה
ש כרתים, באי מחופשה עתה זה

העי ידידתה, עם בילתה אותה
 אה- רזילי. לוי אירית תונאית

 נמצאת עדיין היא כי סיפרה רונה
 בטלוויזיה, מעבודתה בחופשה

 לעבודה לחזור מתכוונת היא אך
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 ״ברנשינ המופע לכבוד שנערכה

מ״הבימה׳ הישר וחלומות״,

 יום־הולדתה את חגגה חן שולה
 התרבות, היכל בימת מעל 34ה־

 של הצגת־הבכורה התקיימה שם
הוקד ההצגה וחלומות. ברנשים

ישר לביטחון הקרן ללב״י, שה
ב מאוד החשובים האורחים אל.

אי רפאל הרמטכ״ל היו אולם
 שרון אריאל שר־החקלאות תן,

 •צימחה וסגן־ראש־הממשלה
 רעיותיהם עם שבאו ארליך,

 ורקדו פיזזו הבמה על
 קשת, ששי גורליצקי, אילי
ו ארזי ירדנה לסלאו, חנה

רק עשרות עם ביחד חן, שולה
 הקהל, לב את כבש אילי דנים.

 הבורסה? עם מה :לו צעק מישהו
 לדאוג צורך שאין הבטיח ואילי

היפה ארזי ירדנה 09.0, הל
נר היא איך לדעת ביקשה פייה
הו ההצגה כי סיפרה היא אית.
 מ־ ניכר קילוגרמים מיספר רידה

 למרוח כי הודתה אך מישקלה,
 קשר, עם חוט כמו נראית שהיא

• דיאטה על מקפידה היא ! • •> 
 נרגש היה צרפתי צדי הבמאי

 הצרפתי השגריר דמעות. כדי עד
 ושיבח ידו את לחץ אליו, ניגש

 לס־ לחנה הורה צדי עבודתו. את
 במישקלן, לרדת חן ולשולה לאו

 גופן על היטב ניכר והדבר
•1• ! נורדאדדיזנגוף בפינת •
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הקרובים ידידיה שהם יעל, ואשתו צפיר טוביה מהבדרן, ברבות
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