
כדרש נאווה
ומתרוצץ מתרוצץ

 והכוכב יפה־התואר הרקדן את זוכרים אתם
רדי? יאיר ובת־דור, בת־שבע להקת של ו

 אותו הכירו בארץ המודרני הריקוד אוהבי כל
 כזה שקט נראה תמיד הוא על־הבימה ואהבדאותו.

 היה הוא בת־שבע. במישרדי בבוקר, אבל ורגוע,
 הסתכסר הוא מהרקדנים, רבים כמו מאוד. סוער

 לברוח המתאים לרגע חיכה ובעצם ההנהלה, עם
משם.

 כשיאיר שנים, חמש לפני הגיע הזה הרגע
 האננלי המחול בתיאטרון לרקוד הצעה קיבל ורדי

בניוקאסל.
אחר־ רקד, רק בהתחלה לאנגליה. נסע ורדי

 כמנהל התמנה קצר זמן ותוך כוריאוגרף, הפך כך
הלהקה.
 והם בארץ, שלו החברים עם בקשר נשאר הוא
לו הקורים הטובים הדברים כל על ושמחו שמעו

שם.
 שאל. לא מעולם מהם אחד אף אחד דבר רק

מתחתן. לא הוא למה
 לא הרקרנים רוב כי התחתן, לא ורדי יאיר

 פיתאום, אבל כזה. נוהג כמעט וזה מתחתנים,
 הלם. ממש שלו החברים קיבלו שעבר, בשבוע

 הראשית הרקדנית את לאשה נשא יאיר כי נודע
 בשם ברבדוס, ילידת יפהפיה, כושית הלהקה, של

ה. סטל
 רוצה יאיר ארצה. מגיעים הם הבא בחודש

 החברים וכל החברים, לכל סטלה את להראות
 כבר אני חודש. במשך להתאפק יכולים בקושי

 ואילו פה, להם יעשו מסיבה איזו לעצמי מתארת
הזאת! במסיבה יהיו ריקודים
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ורדי יאיר

למלם להראות •פהפיה, כושית יביא הוא חודש בעוד

ב—השנה דכילות צ מעודכן מ
 פלישת

 מישפחת !
לדן

ש פלא  רק בתל־אביב? דיור מצוקת שי
העיר! חצי על השתלטה לוין מישפחת

 לוין חנוך של לשעבר אשתו כשנאווח,
 ללמוד כדי לניו־יורק חודשים לארבעה נסעה
גר שבה הווילה את לוין חנוך עזב וציור, פיסול

לוץ חנוך
כותב? הוא מתי —

 של השכורה בדירה לגור ועבר עדנה אשתו עם
 בן ישראל על לשמור כדי בתל־אביב, נאווה

,1ה־ המשותף. בנם ז
 לדירה וחזרה מניו־יורק נאווה חזרה עכשיו

 דירה לעצמו למצוא נאלץ חנוך ולכן שלה,
 הווילה את עדנה עזבה בינתיים אחרת. שכורה
 אנשים בתל־אביב. דירה ושכרה בהרצליה שלהם

 גם השבוע בהרצליה. הווילה את שכרו זרים
 ועברה שלה השכורה הדירה את עזבה נאווה

אחרת. שכורה לדירה
 חזרה היא כי מחייכת, נאווה כזה. הוא המצב אז

ש וכנראה מניו־יורק,  בחייה, מיסתורי גבר איזה י
 עדנה בארצות־הברית. השהות את לה מימן שגם
 אבל בתל־אביב, הקטנים הבנים שני עם גרה

 כדיילת עבודתה בגלל בטיסות, הרבה נמצאת
 אין גם בבית, אינו כשחנוך עכשיו, באל־על.

בבית. הגרה לילדים, מטפלת להחזיק בעיה
 מספיק הוא איך מושג לי אין המיסכן, חנוך
 כל בין להתרוצץ צריך כשהוא משהו, לכתוב

 הולך הוא קצת שלו, בדירה גר הוא קצת הדירות.
 את מבקר הוא קצת ישראל, ואת נאווה את לבקר

 הוא וכמובן עדנה, הגרים.עם הקטנים הבנים שני
הקשישה. אמו את יום מדי לבקר שוכח לא

 של אשתו
 החוקי/
חוקרת

 חדד מישל פקר קיבל הגדול פירסומו את
 רק אותו הכירו אז עד יערי. חווה במישפט

ובבתי־המישפט. במישטרה
 היה יכול בקושי הוא יערי מישפט אחרי

והתלחשו. בו הסתכלו כולם החוצה. לצאת
 בעל הבלתי־נעימה. הפרשה נודעה אחר־כך

 המרומה הבעל חדר. נגד תביעה הגיש מרומה
 עם ארוכה אהבים פרשת ניהלה שאשתו גילה
 ובסופו הסתבך, העסק בו. להתנקם והחליט חדד,
 שנות־ 19 אחרי מהמישטרה חדד מישל פרש

בשיאו. ובהחלט שרות
 שאכלה נדיח, אשתו עם להשלים הספיק מאז
 הפירסומים ובגלל הפרשה בגלל רבים מרורים

 פרטי, מישרד־חקירות פתח גם חדד בעיתונים.
 הזה המרץ כל אחרי אבל במרץ. לעבוד והתחיל

 לא־ או מיקרית פגישה לאיזו זמן תמיד לו יש
אשה. עם מקרית

 ושאלתי חדד למישל דרינג־דרינג עשיתי
 כזה. כובש־לבבות געשה איך אותו

 נעשיתי.״ איך יודע לא ״אני
היהודיות?״ הנשים על דעתך ״מה
 10 שלי ובסולם חדד. מישל בסולם 10 ״הן

ביותר.״ הגבוה הציון הוא
 הערביות?״ הנשים על דעתך ״ומה

 בכפרים אומנם, האחרון. בזמן ״השתפרו
בערים הגרות הערביות אבל שהיו, כמו נשארו

 מאסר־ לא הם שהנישואין מהיהודיות למדו
עולם.״
ש עכשיו שגם מבינה ״אני  סיפורים עליך י
 מאוחר בלילה חוזר כשאתה קורה מה שונים.

הביתה?״
 לא שהיא הוא המזל אבל אותי, חוקרת ״נדיה

 שלי.״ השטח זה עדיין שצריך. כמו לחקור יודעת
 הבאה?״ לשנה לעצמך מאחל אתה ״מה

 שאני מה את לעשות ומרץ כוח די לי ״שיהיה
רוצה."

חדד מישל
מהיהודיות לומדות הערביות

מזייפת אשה מחפש
שוב 45 בן כבר הוא היום  צח. שלמד! לבד. ו
 ארבע אחרי אילנית. עם נשוי היה פעם

 קרובים חברים נשארו אבל נפרדו, שנות־נישואין
מאודי.

 זמרים חיפש קשה. עבד הוא אילנית אחרי
וזמרות.

בשם ויפה צעירה בחורה באה הבחינות לאחת

 אחר־כך שמע. הוא שרה, היא אביטל. אילנה
 שהיא ואמרה לו וטילפנה הביתה הלכה היא

יום בכל לא נורא. צחק איתו. להתחתן החליטה

אביטל אילנה עם אילנית
חדשות אהבות כבר יש

 רוצה שהיא בטלפון זרה בחורה לך מודיעה
להתחתן.

 אומרת. היא מה ידעה אביטל אילנה אבל
 אחרי נישאו. הם היכרות של שנה חצי אחרי

עמית. הבן נולד שנתיים
 וטיפחה הילד את וגידלה ושם פה שרה אילנה

 השתבש. ביניהם שמשהו גילו הם אבל הבית, את
 חברות. היתה כל־כך לא אבל אהבה, היתה אומנם
 אבא לילד לתת כדי שנים תשע ביחד נשארו
בית. באותו ואמא

 כבר לאילנה התגרשו. הם חודשים כמה לפני
אין. עדיין צח לשלמה חדשה. אהבה יש

 אבל נחמדה, מישהי לירו רוצה דווקא הוא
 ביותר הבולטת שהתכונה לגמרי לו ברור הפעם

 נדיר חוסר־מוסיקליות תהיה הבאה אשתו אצל
קולוסאלי. וזיוף

 ממנה יבקש הוא מישהי, יכיר שהוא ברגע
 בלתי־ ממש תהיה שלה השירה אם רק לשיר.

באהבה. ליפול לעצמו ירשה הוא נסבלת,


