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צפופים של מסיבה * השוטרים עם חגגו הנספות מפצח■
ה פ ת י ו כ ל מ ם ב ו ר י ע ה

 את היום מביא הבימד. על ״העירום
 באוזני הצהיר הקופות,״ אל האנשים

 כבר שהתמחה שבתאי, ששון המפיק
בעק שבאו ובשערוריות בהצגות־עירום

 היה שלי ״הקושי דקאמרון. כמו בותיהן,
 להופיע שיסכימו ישראליות בחורות למצוא

 הזמנתי כבר מלא. בעירום הבימה על
הת לפתע כאשר מחוץ־לארץ, מתפשטות

 ישראלית פינתי בקפה ומצאתי מזלי, מזל
 להופיע שהסכימה כהן, יפה בשם יפה

החדשה הכוכבת מלא״ בעירום
 בעירום להופיע לי איכפת ״לא הצהירה:

 עירום דבר. משום בושה לי אין מלא.
סיבה היתה זו יפה״ דבר הוא

 ששון שערך המוקדמת, לחגיגה נוספת
 נולכותא, הו ההצגה למשתתפי שבתאי

 אס־ שבמלון גדעון של הפאב במועדון
 היאט) לשעבר לרום, (לשעבר טוריה

•!• בתל־אביב •׳  היה נהוג פעם אם י
 האופנה שהיום הרי ההצגות, אחדי לחגוג

 אך נקבעה, לא עוד ההצלחה השתנתה.
• למסיבה סיבה יש כבר ! • •׳  היה י
כדי אך ולו הזאת, לחגיגה לבוא כדאי

כהן יפה
?״ לא לנדה ? מלא בעירום ״להופיע

 שנפתח חדש בילוי מקום על לכם לדווח
 מוטי הזמר מופיע במועדון בתל־אביב.

טע,  כשאליו הפסנתר, ליד ושר שמנגן נו
 רותי מסורי, איתן הזמרים מצטרפים

 קמרי, .איתן בשם צעיר וזמר כיקל
 תום הזמר את לחקות כוחו בכל המנסה
• ג׳ונס •  היה ההצגה של ״שמה •
המח של כשמו כלכותא, הו להיות צריך
 ששון סיפר הנודע,״ האמריקאי זמר

 את קיבלנו שלא אחרי ״אך שבתאי.
 השם את שינינו בארץ, להצגתו הזכויות

 הוספנו שונה, טכסט כתבנו ננלכותא, להו
 למרות ינהר.״ שהקהל ונקווה עירום

 באו עירום, על הרבה במסיבה שדובר
 צנוע בלבוש דווקא המסיבה משתתפי

עבור לברר ניסיתי במסיבה ו•}•!• למדי.
 המתפשטת. כהן יפה על פרטים כמה כם

 אני אבל בבני־ברק, גרה ,24 בת ״אני
 יום־ במילחמת נפל אבי דתית. בחורה לא

 הבמה. על קודם נסיון לי אין הכיפורים.
 והעירום שחקנית, להיות הוא רצוני כל

מצויינת.״ התחלה הוא

 <תחת1
 שד לאר

המישטרה
 יגלו ההסרטה של האחרון ביום ״רק
יהודית השחקנית הצהירה בהריון,״ שאני

ומו ביטנה, את מלטפת כשהיא מילוא,
להר השישי בחודש נמצאת שהיא דיעה
 החיצון, העולם עם קשר לי ״יש יונה•
 שאיני דברים להעלים לי עוזר והוא
 הסרטת כל במשך ואכן, שיתגלו.״ רוצה
 יהודית, משתתפת שבו לאף, מתחת הסרט

 מה קרש, כמו שטוחה ביטנה נראתה
 את ׳•<•!• הטבע מפלאי כאחד שנראה
 עליזה במסיבה פגשתי מילוא יהודית
 במועדון לאף מתחת הסרט מפיקי שערכו
 למרות הצילומים. סיום לרגל שבלול,
 האקרנים, על עלה לא עדיין שהסרט

 ״הס־ לחגוג. טובה סיבה למפיקיו היתד,
שבועות, שישה במשך הסרט את רטנו

 מהתנכלות חששנו כי במחתרת, כמעט
 רוני הסרט, מפיק סיפר המישטרה,״

 אמיתי, סיפור על המבוסס הסרט, אקרמן.
 כאשר מצחיק, באור המישטרה את מציג

כס את לשדוד מצליחה פושעים חבורת
עזר את ״ביקשנו !#•!•י המישטרה פת
 כל־כך לא הסיפור אך המישטרה, של תה

 אריה המישטרה, מפכ״ל בעיני מצא־חן
 סיפר לנו,״ לעזור שלא שהורה איבצן,
 הצלחנו, הבעיות למרות ״אך המפיק.
 להגשים ואני, גולדווסר מקול הבימאי

 קולנוע.״ ולעשות ילדות חלום
 תגובת את לראות סקרנית כבר אני

יוקרן. כשהסרט המישטרה

הריונה על המצביע איכני, משה השחקן עם מילוא יהודית ושחקנית אקרמן רוני מפיק
המישטרה!״ מהתנכלות פחדנו כי במחתרת, ״הסרטנו

צמרת
ה ס ל

 את לי גמר המועדון פה, קורה ״מה
 ספן־השלום בתרעומת טען !״המסיבה
 שבשעה הבחין כאשר נתן, אייכי

המ מאורחי רבים אותו עוזבים מסויימת
 לכבוד הילטון במלון ערך שאותה סיבה

 לכיוון ונוהרים המצרית, הפולקלור להקת
<•1 הסירה יורדי רחוב שחו מי כל •!•

 להפגין טרח הזאת, בעיר משהו שהוא שב
 שאולי, רפי שערך במסיבה נוכחות
 ההתייצבות למועדונו. שנים חמש במלאת

 זוהרות כלות של כזה אוסף מלאה. היתה
 שטפו זאבי־העיר ראיתי. לא מזמן בלבן

״הייתי :הפטיר ומישהו העיניים, את

אס סיגל
נקניקים של בת

לוי חווה
מאושרים נשואין

ולק לגשת רק צריך כולן, עם זחתן
 בכניסה בתור, כשעמדתי :ס!•!• ,,״

ה הזמר לפני עמדו נועדון, ק כי  פילו צ
 נפתחה כאשר שם־אור. מידית שתו
 נוסף, אורחים זרם להכניס כדי •לת,

 מאחוריו, שנסגרה בדלת צביקה ;נס
>•!•1 בחוץ אשתו את ותירה  למרות •
 שהיו להבחין הצלחתי בפנים, יפיפות

 לרחבת דדך לעצמם לפלס שהצליחו
 זוהרת. בהתחכחות ורקדו ■יקודים,

 יפהפיות ישבו במיסעדה, השנייה, ;ומה
את אמנם שאיבדו הוותיקות, ל־אביב
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