
הב אחד את השבוע כשפגשתי שמחתי
 אבי כהן♦ אכי בעיר, החסודים חורים
 הצלחתי לא עדיין אבל .רשיג״, מכונה
מדוע. לברר

ב ידוע וגבוה, שחרחר ,26זד בן אבי
 עם שיצא לבבות, כשובר בתי־הקפה מרכזי
 מושבע כאוהב וידוע העיר בנות מיטב

 וגם מבלה, גם הוא שבהם הלילה חיי של
 מה שאלתי אותו כשפגשתי עסקים. עושה

 ואמר: מבטו את השפיל אבי העניינים.
 אלה בימים אבל משתחצן, שאני .תחשבי

 בחורות כמה עם ויוצא אהבות, כמה לי יש
 לגלות מוכן אני אבל כולן. את ואוהב

אותי.״ יד-רגו הן כי הפרטי שמן את רק
 מלוד, 25 בת דינה, ה־א אחת :ככה אז

 את אוהב הוא ואצלה משגעת, בלונדית
 בת היא מתל-אביב ציפי המיוחד. הראש

 היא והשלישית בחברת־ביטוח, פקידה ,22
 אי־אם־ ויותר פעולה גלשנית שולמית,

לגלות. שר
 שאני הוא לכם לגלות יכולה שאני מה

 שאני כמו כי וחתיכות, יפות שכולן בטוחה
 מעולה בטעם ניחן הוא אבי את מכירה
 הוא שאותו במועדודחברים בזה וחזינו
מנהל.

 ידידה. בחברת נכנסת אותה ראיתי לנזתבן, כשקסצתי השבוע,
 נפתחה בנזיסבאת בניחותא כשישבתי מכן, לאחר יפים כמה
 להתעלם היה ניתז לא והדוחק הצפיפות אף ועל העץ, דלת

 והחטובה התמירה אופז במרים מדובר המרשימה. מהופעתה
 ילפנ סמההתפר מרים ).2368 הזה (העולם כבר סיפרתי שעליה
 עמיצור היה ומאמנה בריצה, הארץ כאלופת הצבאי שרותה

 עקב לארצות־הברית, פרשה היא נישואיה עם ז״ל. שפירא
 עסקה שבו תחום בדוגמנות, עסקה ושם בעלה־לשעבר לימודי
ת. מרובה בהצלחה רבות שנים במשל א ב

 לדוגמנות-מסלול, די להגיד מרים החליטה שנים שש לפני
 על אהודה היא תצוגות-אופנה. לאירגון ועברה וחשבה, ישבה

 העבודה את מכירה היא כי עימן, להסתדר לה וקל הדוגמניות
צדדיה. כל על היסב

 בהן ומשתפת התצוגות, בתחום מרנין חידוש הכניסה פרים
 החוג בוגר אילדז, ואלכרס צ׳רנר אריה הפנטומימאיס את

 ילדותו משחר שנודע תל־אביב, באוניברסיטת ותיאטרון לקולנוע
במיקצועו, עורל-דין שלי, הוותיק הירושלמי הידיד עם עדיין ממש. של להצגה תצוגותייד. הפכו כן על החבר׳ה. של כמצחיקן
הן בעיר היציאות לפרסם. אוכל לא רבים מטעמים שפו שאת גברברי את וראיתי בה נתקלתי בעיר נוצץ מקום בכל לאחרונה,

לציבור שנראית ומתישה מאומצת עבודה אחרי בשבילי, ריענון אליך, נגשתי טלפון. מיספר ולבקש אחריה לחזר מנסים העיר
זוהרת.״ עבודה הרחב ובחיוך בביטול ידה את הניפה מרים העניינים. מה ושאלתי

איתו. עדיין היא הפסדתם, אז אני אחרים. ורבים חושבת שאת מה לא .זה אמרה: רחב

ופנטומימאים אופז מידים
חדשה אופנה

 שתי דיין שבמישפחת לי נודע עתה זה
 לספר שמחה ממש ואני חדשות, שמחות

 השחקנית ולאשתו דיין שלאסי לכם
 בדוגמ־ גם העוסקת לנגסודד, קרוליין

לאסי צאצא. אלה בימים נולד נות־צילום,
 באירוע, מהנוכחים אחדים כשהתחילו

 נשמע פיהוקים, להרביץ נקלעתי, שאליו
 השתררה בכלא.״ כשישבתי היה .זד. :קול

 אוזניהם. את זקפו והכל אלחוטית דממה
 שייך שהוא התברר ראשי את כשהפניתי

 עמיקם המצליח עורך-הדין של לאשתו
 מתוכנית לכם מוכר ודאי שקולו לויתן,

 הבוקר. בשעות המשודרת ירוק אור הרדיו
 בחוש נחנה ,46 בת שיפרה, אשתו
 את .מותחת״ תמיד והיא מיוחד הומור

האווירה את לשלהב ומצליחה החבר׳ה

 רדנה לאה הקודמים מנישואיו ילדים
 שהיא לאוזני גונב אלה שבימים דיין,

חדשה. באהבה מתאוששת

לויתן שיפרה
מיוחד הומור חוש

 אינה בכלא ישיבה היום ביותר. המתה
 לא עדיין היא אבל גדולה, בושה אולי
 1957 שבשנת התברר כל־כך. גדול כבוד

 יחד בשוגג, כשחצתה שיפרה התפרסמה
 הגבול את לדירת־הסטודנטים, שכנה עם

 עשרה של עונש ריצתה כך בשל הירדני.
 הופרד ושכנה ברבת־עמון, בכלא ימים

 40 ישב שם זרקא, לכלא והועבר ממנה
תמימים. ימים

 בימים פתחה שיפרה המשוחררת האסירה
 שלמעשה בתל-אביב, לאמנות גלריה אלה

 האמריקאית הגלריות לרשת שייכת
 בניריורק היתר בין הממוקמות קרלייל,

 ואיטה !לני הם שותפיה ובבולטימור.
ד הגלריה שפתיחת האמריקאים, פייט  הו

 ארצה. לעלות מדרבן גורם עבורם תה
 להט (.צ׳יץ׳״) שלמה של ביקורו בעת

ש לשיפרה וסיפר לני שמע בניו-יורק,
 תל-אביב, לב בעתיד יהיה סבינזה אזור
 לפתוח שיוכל בתנאי ארצה יעלה והוא

 יחד ועלה, פתח הוא זהו, אז גלריה. שם
אשתו. עם

לנגפורד קארוליין

מאוד מצומצמת
 לפני לכם סיפרתי שעליו קאופמן, ;רון

מפ לא ),2373 הזה (העולם שבועות כמה
 אלא לי רק ולא המוח את לי לבלבל סיק
 כי למה? זד. וכל המערכת. עובדי לכל

הפת מסיבת לו עשתה שחברתו סיפרתי
 ולא מתעקש הבחור יום־הולדתו. לרגל עה

 היתד. לא זו בי וטוען וחוזר ממני יורד
 מן שמשתמע כפי רבת-משתתפים מסיבה

מצומ מאוד מאוד פגישה אלא הכתבה,
 ואישיים. קרובים מאוד חברים של צמת

 הם כי שהואשמו מחבריו תלונות שמעתי
עי דפי מעל ובכן, השמחה. מדליפי היו
 שכל ועדה עם קבל מודיעה אני זה, תון

 האשמות טופל הוא שעליהם האובייקטים
 מה בדיוק מבינה לא אני מפשע. חפים —

 מתוך לפניכם זאת ומביאה עליו לוחץ
 וכולם המכשפות ציד יסתיים שבזה תיקווה

והנחלה. המנוחה אל יבואו
 לך לעזור התכוונתי לא אני רון, ואליך
 מסתדר אתה דבריך פי שעל נשים בענייני

 את לשתף רציתי אלא לבד, זה עם
בשימחתך. הקוראים , 612

חבר אירועים בכמה יחדיו לאחרונה נראו
 שאני וחשבתי שמחתי כבר בעיר. תיים

 שבו אירוע על או־סו-טו לכם לבשר יכולה
 לא זה ליבי לדאבון אך השניים, יככבו
ב שערכתי קצר, בירור אחרי כך. בדיוק

שה לי התברר הקרובים, ידידיהם קרב
ומר בלבד מיודדים הם רציני. לא עניין

 יחדיו נראים כך ובשל ביחד. נוח גישים
 זאת בכל אך בעיר. השונים ^באירועים לא ואולי כך? כל מאושר נראה שהוא

לשפוט שאם להצעות, פנוי מהם אחד כל באירוע אותם פגשתי מדובר? בהדלפה
להם. הסחת לא נראים, שהם איך לפי לי, מספרים כך והשניים, בבירה חברתי

יצחקי ושרה גרטל משה
הדלפה?

 החיננית, דוברת־הכנסת הדליפה מה
ה ה קי, ש ח צ  של הנודע הספורט לשדר י

ביין, ליבם כטוב גדטד, משה הטלוויזיה,


