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 האמיתי הסיטו
 של נויותם מאחור■
בהן ויזהו בסון דבורה

 כקץ דבורה הרומנטי״ ש״הצמד כשקראתי שצחקתי איך
 את אכלו עיתונאיות־הרכילות שכל איך נפרדו! כהן ויזהר
השניים! בין שהתרחש רומן־כביכול של הזה, הלוקש

 להגיד יכולה אני ביותר מוסמכים שממקורות לי, תאמינו
 לא טרגדיה שום — הממחטות את להוציא צריך שלא לכם,

באן. אירעה
 הרבה וסיפקו זו, של מצידה זה משו לא אמנם השניים

 השניים את שמכיר מי כל אך השתתפו, שבהן למסיבות צבע
 לא. — רומנטיים יחסים אבל שם, היתה שחברות יודע, מקרוב

 ברגעיו ליזהר עזרה ודבורה משותפת, דירה חלקו אומנם הם
 כאהובה לא כאחות, כחברה, לו עזרה היא אך ביותר, הקשים

 ויזהר בקץ דבורה בין היו לא הזה הסוג מן יחסים רומנטית.
המעריצות. כל את לאכזב לי וצר כהן,

לאף ? מה אז ביחד, יותר לגור לא החליטו הם כעת אז

כיוון ודבורה כהן יזהר
!לבכות צריך לא

 הלב, נשבר לא משניהם אחד
טובים. חברים

נשארו שהם בטוחה ואני

 לש״דור״ ..וא 1111 ננת081

 מ״דידה ותינוק ה3מצ
לאף״ של,.מתחת חמכב

להס הצליחה היא איך יודעת לא אני
החוד מעיני זמן הרבה כל-כך זה את תיר
המלח־ קטנות ציפורים אותן ומכל רות,

מתחתן חנון ויהי שר תאת
 יש ורבותי. גבירותי שמחות, אהבות יש

 ממש שעושים סיפורים ויש שמחות אהבות
" את מכירים אתם אותם. לספר כיף  אי

 דוגנד ,לשעבר מלכת־היופי שושן, לנה
מכי י רגילה בלתי ויפהפיה נית־צסרת

מודעת־פירסומת כמעט אין מה. אלא רים,

 אינו היפהפה שפרצופה צילום־אופנה או
מהם. ניבט

אמי סינדרלה היא שושן אילנה ובכן,
 מ־ באה היא מכפר־סבא. סינדרלה תית,

 ומרובת־ילדים, עניה מרוקאית מישפחה
כפר־סבא. בפאתי הנמצא בשיכון הגרה

 שלוו האדמונית דורית
פוסט פארה את ניצחה

שלג עירית
נסיך? שלומך ונזה

 ובינה, שבינו בעניינים ידיעות לי עוות
 של היפהפיה הכוכבת שלג, עירות אבל

נמ היא זאת. עשתה לשידור, לא הסרט
 ה־ מידידה להריונה, השמיני בחודש צאת

 אחד את לגלם העומד איכגי, משה שחקן
 של החדש בסירטם הראשיים התפקידים

 יענקול והבימאי אקרמן רוני המפיק
לאף. מתחת גולדדואסר,

 שנים. ארבע כבר יחד חיים ומשה עירית
 ירמה, לשם העונד. זאב כלבת להם יש

שהם זה, בשם ממחזה־נפל מזכרת שהיא
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ב אותנו שמייצג מי שאין תגידו שלא
שהיש שאומר ומי הדווייה. בגולה כבוד

לטלווי להגיע המצליחים היחידים ראלים
ה אנשי הם בלוס־אנג׳לס ולכותרות זיה

 דורית את מכיר לא הישראלית, מאפיה
 לא ורבותי, גבירותי דורית, כי סטיבנב.

 היא בטלוויזיה, שם אותה משחקת רק
 הגדולה, פארה את להבים הצליחה אפילו

לטו שלה הקאריירה את קצת שהזניחה
אוניל. ריאן עם שלד. הרומן בת

 שנד. מדי היה. כך שהיה מעשה ובכן,
נע של השנה לוח בארצות־הברית יוצא
ש זו ביותר. הפופולריות הפוסטרים רות

 להיות זוכה פוסטרים הרבה הכי מוכרת
 סטי- דורית את עיני רואות ומה בשער.

 פארה זו היתד, הקודמות בשנים בנם.
מ לוח־השנה, שער את שפיארה פוסט

 מכל פוסטרים יותר מכרה שהיא כיוון
אחרת. אחת

טוב, שואלים? אתם רכילות, עם ומה
 באושר חיה עדיין דורית רכילות. גם יש

ב סטיגגם, ג׳ואל בעלה עם ובעושר
הו גבעות בין המפריד דרייב, מולד,ולנד

 הבעל, המפורסם. סךפתנדו לעמק ליווד
האי הסוכן גם הוא קטן, לא חתיך שהוא

 דוחף שהוא וכמו היפה, אשתו של שי
ההר. ראש אל מהר תגיע עוד היא אותה,

 נפגשו הם שלחם. הצועני בתיאטרון העלו
 בוגר היד. הוא נתיב. ניסן של בסטודיו

ה השנה תלמידת היתד. היא בית־הספר,
 אופלייה, כמו נראית אומנם היא ראשונה.

 המלט. כמו נראה אינו בהחלט הוא אך
 במישפט עירית אליו פנתה זאת למרות
ה באלו נסיך, שלומך, ״ומה הידוע:
 לי, טוב ״אך לה: השיב והוא ימים?״

 סבא של בזכותו ומאז טוב״. לי, טוב
ביחד. הם לטוב, הזכור שייקספיר

 העסק בהחלט זה מתחתנים לא שהם זה
טוב. כל להם מאחלת ואני שלהם, הפרטי

עפ מריק קוראים סינדרלה של לנסיך
 הוא שלו הפופולרי המישפחתי ביחוס רון♦
 חנוך, ליהי הטלוויזיה בימאית של האח
 למיש- בן הוא מריק דבר. שום זד, אבל
 אבותיה שעם עתירת־הנכסים, עפרון פחת

 אחת ושהיתד, ראש־פינה, מקימי נמנים
 בפתח- שהתישבו הראשונות המישפחות

 בית הזה היום עד להם יש שם תיקווה,
מאוד. גדול

ה באחת נפגשו והנסיך סינדרלה ובכן,
 ולא יחד הם ומאז התל-אביביות, מסיבות

בכי זוכים לא-יחד וכל יחד כשכל יחד,
העיתונים. של במדורי-הרכילות סויים
 לעבוד. לאיטליה, אילנה נסעה מזמן לא
 המכונית, את מכרה היא הנסיעה לפני

 הסוף שזה וסיפרה לחברים, שלום אמרה
 סופי. באופן הפעם נפרדים, ומריק היא —

 ביחד. אותם ראו ושוב חזרה, היא אחר־כך
 אותם ראו לא ושוב רבו, הם אחר־כך

 אשת והיום, חזרו, שוב הם אחר״כך ביחד.
היום! אני בשורות

עפרון ומריר, שושן אילנה
מכפר־סבא סינדרלה

 של בדירת־הגג שהתקיימה במסיבה
 של יום־הולדתה לרגל מור, ועמי פינצ׳י

 השתוללו שכולם בזמן כן־עמי, תמי
 ואילנה מריק תפסו צמודים, בבגדי-גוף

 באחד להם הסתגרו הסואן, מההמון מרחק
אי על הכריזו החוצה וכשיצאו החדרים,
 להינשא, עומד הזה הצמד־חמד רוסיהם.

 יש ואם הקרוב, בקיץ השם, ירצה אם
 מכיוון אני, זו העסק מכל ששמח מישהו

 לי ונמאס נפרדו שהם לכתוב לי שנמאס
 הם סוף־סוף עכשיו חזרו. שהם לכתוב

ולמ שקט. קצת לי יהיה אז מתחתנים,
נחת. גם להודות, לי נעים שלא רות

סטיכנס דורית
בהוליווד אותה משחקת


