
אנשים
רומנטי פיהוק

היי פיזמוני מיצעד של תוכנית־הסיום
 השבוע שנתקיימה זמנים, היו היה שוב

עש היישוב. וזתיקי לכנס הפכה בתל־אביב,
 חלקם הארץ, חלקי מכל וותיקים, רות
 זה, לערב במיוחד שהוזמנו ,80 לגיל מעל

עש אחרי הראשונה בפעם יחדיו נפגשו
ביק שלא כאלה ביניהם היו שנים. רות

 זה היה ולרובם בתל־אביב, שנים מזה רו
למ כך התרבות. בהיכל הראשון הביקור

 ב׳ מדגניה וותיקות שתי עמדו כאשר של,
 אותן לשמוע היה אפשר לאולם, להכנס

 ״חכי — כבר״, ונכנס ״בואי משוחחות.
 בצמחיה״. קצת להתבונן רוצה אני רגע,

שפי אכרהם השומרים זקן חיבק בפנים
 משלנו, ״אתה באמרו: אלון יגאל את רא
״מהמושבות אתה  הגמנסיה מנהל ואילו !

 בוגר, חיים הד״ר לשעבר, הרצליה העברית
 והתעשייה, המסחר שר את בהפסקה חיבק

 תל־אביב עירית ראש ואת ספיר, פנחס
״בו בעליצות: לקראתם וקרא נמיר מרדכי

.ונרקוד״ כקדם ימינו נחדש או .  גם היו .
 מוותיקי מנוח, יהושע באו. שלא כאלה
 הודיע כאשר התפרסם האיש ב׳, דגניה

 הכדורים את יחזירו לא שאם לקבוצתו
ויל ילך הוא האנגלי מהסרג׳נט שקיבלו

 יבוא לא כי הודיע הבריטים, בפני שין
 בתאריך צויין לא ההזמנה שתאריך משום
 איש־ של אלמנתו זייד, צפורה . . . עברי

 להוד גרמה זייד, אלכסנדר שייך־אבריק,
 הבמה על שהופיעו האמנים בין ויגשות
 את שרה שהמקהלה שעה כי הבחינו ואשר
הלי היא שייך־אבריק, גבעות על השיר

 מרפקים בתנועות בכפייה. פניה את טה
תשו את איש האמנים הסבו ובלחישות

 ״היא באמרם לכך, רעהו של ליבו מת
 שהיא התברר רגע כעבור אולם בוכה.״

 משעמום, שנגרם פיהוק, — בכפייה הסתירה
 להודות. למי חיפשה הערב בתום כנראה.
לח שרד, בגדי לבוש סדרן מצאה לבסוף

 היה זה רבה, ״תודה :ואמרה ידו צה
 שקנה יוסיפו*, זאס גם . . . נפלא״ ערב

נמ אך זו להופעה כרטיס פעמים שלוש
 חגיגי בערב סוף־סוף הופיע מללכת, נע

 סן* לדן מוסר הוא הסיף הערב בסיום זה.
ה לתפקיד קפץ האחרון שברגע אמוץ,

 בנאי יוסי של מקומו את למלא כדי מנחה
 על שהופיע בדן, גער יוסיפון שנעדר.

 ובחולצת מקומטים במכנסי־חאקי הבמה
ש כמו כזה קהל לי היה ״אם :עבודה

 בפאפקטע מופיע הייתי לא הערב, לך היה
 ארץ דרך לך להיות צריך היה כאלה. הויזען

 דויד השבוע שהעניק בראיון . . . בפניהם
ש הודה הוא גרמני, לעתונאי בן־גוריץ

 לקריאת פנאי לו היה לא רב זמן מזה
 באמת,״ שתתחיל הזמן ״הגיע יפה. ספרות

 התפשטה רגע כעבור העתונאי. לו העיר
 ראש־ של פניו על גם חיוך של הבעה

ב ביג׳י של ביקורו לרגל הממשלה...
 השגרירות מעובדי שניים על הוטל צרפת

 ללמד — מיוחד תפקיד בפאריס הישראלית
שתקבל הצרפתית, הצבאית התזמורת את

חזיה במקום

 התקוות את לנגן הממשלה, ראש פני את
 אלוף־משנה הצבאי, הנספח המדוייק. בנוסח
 מקורית: בדרך זאת עשה ;דקים, עוזי
 את התזמורת בפני פעמים מספר שרק הוא

 השגרירות, יועץ ואילו התקווה. נעימת
 תוסיף שהתזמורת כך על עמד שק, משח

 יישמע לא הישראלי שר,המנון כדי חצוצרות
מדי. רדום

★ ★ ★

לעירו□ גט
רב העולמית, ויצ״ו הנהלת יושבת־ראש

 חדר־ מסודות טפח השבוע גילתה זיו, קה
בקר אומנם משתמשת היא שלה. ההלבשה

 את מסדרת אינה אולם העור, לטיפוח מים
 על ״חבל שלדעתה משום במספרות, שערה

מס היא זיו, הגברת סיפרה לרוב, הזמן״.
. ידיה במו עצמה את פרת .  כל לפי .

 בקרוב ליהפך זיו הגברת עשויה הסימנים,
 תל־ עירית ראש סגן שהיה מי של לחמתו
 ג׳ודי, בתה, שכטרמן. אברחם אביב,
מ גט לקבל כדי לאנגליה אלה בימים נסעה

כש תמי. שכטרמן, של בתו בחברת בעלה,
 משפחות של החתונה מסיבת תיערך תחזור,

. . ושכטרמן זיו  חברת מנהל קיס, זאב .
 הקר־ אחד היה בישראל, אולינזפיק התעופה

 כאשר אתונה. ברחובות רגילה להטרדה בנות
 יוון, בבירת לילי טיול שעבר בשבוע ערך

בי לו שהציעו נערים עשרות אליו נטפלו
 רהוטה, ערבית הדובר קיס, שונים. לויים

 לבסוף הפליט גרמניה, יליד היותו אף על
 אך הסתלקו!״ ״חאלאס, סבלנות: בחוסר
 חאלאס הערבית המלה את היוונים שמעו

 ישר אמרת לא ״למה להטרידו. חדלו (די!),׳
 עבד־אל־ על לשמור שבא מצרי בלש שאתה
הסר שאלו בתפקיד?״ עכשיו ואתה נאצר

 התק!־ שהרבנות אחרי . . . הצעירים סורים
 פדרמן, יקותיאל את הזהירה אביבית

ב במלונו ימשכו באם כי דן, מלון בעל
 דובר הישראלי התיאטרון הצגות שבת לילות

 מ־ תשלול היא פלייהאום, יזראל האנגלית
 מצא שלו, הכשרות היתר את בית־מלונו

הצגות את העביר הוא מתאים. פתרון פדרמן

 הנמצא אכדיה, למלון שישי בימי התיאטרון
 התל- הרבנות של השיפוט לתחום מחוץ

 לציון המסיבה נערכה כאשר . . . אביבית
 ערכת דבר, היומון של לקיומו השנים 35

 אנשי- הוזמנו אליה חגיגית, מסיבה המערכת
 לא העובדים שאר ואילו בלבד! המערכת

 להחרים החליט ועד־העובדים הזמנה. קיבלו
 אלתר- נתן המשורר ורק — המסיבה את
. . סולידאריות בהפגנת אליהם הצטרף מן . 

כ חזרו רוכינא ואילנה זוהר אורי
 שלהם, הישנות הנשואים לתוכניות נראה

 לאחרונה נראים הם קצרה. לתקופה שנדחו
 המלווים ההורים בחברת הפעם יחד, שוב

 היו מאושרים פחות ... . מקום לכל אותם
 הסוכנות הנהלת איש של הפרטיים חייו

 לאחרונה שחזר דולצ׳ין, דיאו היהודית
מ התגרש דרום־אמריקה, בארצות מביקור

 לאחרונה, השיג פיטורים גט . . . אשתו
 רופא שלום, אליהו הד״ר גם לשמחתו,
 של גיבורו היה שנים כמה שבמשך העיניים,

 שצילם אחרי למאסר ונדון אהבה, סיפור
 כדי זר, גבר בחברת במערומיה, אשתו את

הת מספר ימים לפני זו. בדרך גט להשיג
 שלום, רכקה אשתו, עם שלום הד״ר פשר

 תמורת ילדיהם את לו למסור שהסכימה
לירות. אלף 60 — ששוויו בית

★ ★ ★
ר ת מבו בו כ כו ה

ב ארצה להגיע עומדת הררית חיה
 לאחד שכתבה במיכתב הקרובים. שבועות
 היא כי בן־חור כוכבת גילתה בארץ, מידידיה

 קשר כל ללא מולדת לחופשת ארצה תבוא
 כשלושה כאן תישאר הסרט, פירסום עם

. . חודשים  נמצאת שכבר קולנוע כוכבת .
 סוניה הגרמניה השחקנית היא בישראל
 בשבוע, השמיני היום הסרט גיבורת זימאן,

 מארק הפולני הסופר של ספרו לפי
ה ברומן שהתפרסמה סוניה, חלאסקו.

בגר שהותו בעת חלאסקו עם שלה אהבים
 לשכנע כדי ארצה הגיעה המערבית, מניה

לח בניין, כפועל העובד הפולני, אהובה את
 שתגיע כוכבת עוד . . . לגרמניה עמה זור

 דיטריד, מארלן היא לישראל השבוע
 .56 בת כיום שהיא יפת־הרגליים, הסבתא
 בשנות זרח שכוכבה ברלין, ילידת מארלן,

מו הוליבודית, לכוכבת ושהפכה השלושים
 הזמרה להופעות קהל למשוך עדיין סיפה
 לפני כשהופיעה סנסציה עוררה היא שלה.
 ב־ ווגאס בלאס לילה במועדון מספר שנים

 זו היתר, הצופים. את שהדהימה שמלת־ערב
 מקושטת והיתד, על־ידה שתוכננה שמלה

ה חלקה ויהלומים. נוצצים חרוזים בפרוזה,
מתח אוורירי, סול מבד מורכב היה עליון

 תמונה). (ראה נוסף לבוש כל לבשה לא תיו
 חמוקיה, את הקהל ראר, לא השמלה דרך

ה באורות הצלמים צילמוה כאשר אולם
 מבעד הסבתא של חזה התגלה שלהם, פלש
. הקליל לבד .  היה מסחררת ברדיפה .

ל הקאמרי התיאטרון שחקן השבוע עסוק
ל הנשוי ארצי, ארצי. אברהם שעבר,

 ארצי, רוזינה לשעבר, הקאמרי שחקנית
 שם בארצות־הברית, מספר שנים מזה שוהה
 שהוא מכיוזן טרייסי. ביתם לזוג נולדה
 גג על מחזהו את בברודביי להעלות עומד

 הקאמרי, של קריאה בערב שהוצג פתוח,
 פול בשחקן רוצה שהוא ארצי החליט

ב הראשי התפקיד את שימלא ;יומאן,
לנ כדי משפחתו עם ארצה בא הוא מחזה.

 התברר כאן אולם ניומאן, את לשכנע סות
 צוזת עם לקפריסין הפליג כבר שניומאן לו

. שם להדביקו מיד טס הוא אנסודוס. . . 
 את מצא שלא אינשטיין, אריק השחקן
הצ הופיע, בהן הסאטירה בלהקות מקומו

כ אביו גם מופיע בו אהל, לתיאטרון טרף
שחקן.

קולמע
ישראל

תוא• דלא כניוול•
 בהעולם שפורסמה אחרי בלבד אחד שבוע

 נורי של סרטו פסילת שערוריית )1185( הזח
סר לביקורת המועצה על־ידי רחל, חביב,

 היא להתגונן. המועצה החליטה ומחזות, טים
 קולנוע באולם ציבור ואנשי עתונאים אספה

 תוך הסרט, את בפניהם הקרינה ירושלמי,
החלטתה. את יחזקו שדיעותיהם תקווה

 ש־ למרות לגמרי. הפוכה היתר, התוצאה
 של ערכו על דעות חילוקי היו הצופים ביז

הצד כל שאין אחד, פה הסכימו הם הסרט,
 בו, נמצאו לא הצגתו. את לאסור שהיא קה

 סילוף או פורנוגראפיה סממני כל לדעתם,
 היה הגורל צחוק הישראלית. המציאות פני

 הבחינו הם מהסרט, הצופים יצאו שכאשר
ב — ציבורי בגן ספסל על השוכב באדם
 שהצנזורה הסרט, מסצינות באחת כמו דיוק

מציאותית. בלתי שהיא טענה
 את להרים אלא לצנזורה נשאר לא עתה

תנאי. ללא ולהיכנע ידיה

סרטים
ד מ ח ד־ מ צ

י בו ש ה ה ר פ ה צר תל־אביב; (מגדלור, ו
 ביניהם מצוי רב שדמיון צמד״חמד הם ת) 3

 מתנים כשהם אמיתית. ופרה פרננדל —
 הפרה עיני נראות עבותים, ביערות אהבים
 של האמיתיות לעיני־העגל עלוב כחיוקי

ה הסרה ראש את מחבק וכשהוא פרננדל.
 היורד הפצצות ממר מפחד אליו נלחצת

 ביותר המתוסבך העגל שגם נראה מסביבם,
 לשפעת כתחליף מבכירה בפרה ירצה לא

פרננדל. של הבהמיות ההבעות
 פרננדל מינית׳. םיה0ב, דן אינו זה אבל

ה בגרמניה, צרפתי מלחמה שבוי הוא
 בורח, כשהוא חקלאית. בחוזה כפועל מועסק

 לו בוחר הוא החיננית, מעבידתו בהסכמת
 כשמדי שלו. הבריחה לכוונת כהסוזאה פרה

 את מוביל הוא עליו, עדיין מונחים השבוי
 ואיש לצרפת, בדרכו גרמניה, בשבילי הפרה
 זה תחת נמלט. שבוי שהוא בו חושד אינו

 נאלץ כשהוא אחרות, הפתעות לו נכונות
מידיו. פעם מדי המתחמקת הפרה את לחפש

 אמיתי, סיפור־בריחה על המבוסס הסרט,
ה בחלקו שהיא. בחינה משום מסעיר אינו
 נמנעו שיצרניו מאחר משעמם. גם הוא גדול

 נשארו קומיים, מצבים ביצירת מהגזמות
 הדעת, על המתקבלים המצבים בתחום

 של גרה העלאת הן הסרט סצינות רוב הרי
 השבוי — הצמד מהות בעצם המגוחך
 נשאר סרננדל של הקומי כשרונו והפרה.

זה. במקרה לחלוטין מנוצל בלתי

האויבת גלי עד
 ארצות־ תל־אביב; <חן, האהבה ספינת

 בית מין מיושנת, גרוטאה היא הברית)
 מוזרה: משפחה נדחסת לתוכו בלה, שט

 (קרי האמריקאי הצבא בשרות עורך־דין
ועו מאמם, היתומים ילדיו שלושת גרנם),

 שבעצם לורן), (סופיה איטלקית בית זרת
 איטלקי, מאיסטרו איזה של בתו אלא אינה

אביה. מחומרת שברחה
טר יהיה שהסוף ברור הראשון מהרגע

 שאין באמריקאי להתאהב תיאלץ ולורן גדיה
לאר לאם תיהפך ילדיו, לשלושת פנאי לו

בעז מושהה הזה הנורא הרגע אולם בעתם•
 ילדים, חינוך על מוסר־השכל סיפורי רת

 בדיחות כמה ועוד המעמדות בין יחסים
קלושות.
 הפיכתה בשלבי מענינת עדיין לורן סופיה
 הצוות אנשי שאר וגם הוליבודית! לכוכבת

 ספינת־האהבה אולם במיוחד! מפריעים אינם
 מאוד והרבה הומור מאוד מעט בעזרת שטה

שמאלץ.

! רי תד
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ
 תל- <תמר, ביותר השמור הסוד #

המל של השלישי המימד אודות הכל אביב)
 הרווי לורנם התת־ימית. הלוחמה — חמה

 בגבורה מגן קראב, לאיונל הקפטן בתפקיד
האי הצפרדע אנשי מפני גיברלטר נמל על

טלקיים.
ד 399 # ח א  תל-אביב) (ארמון־דוד, ו

ברי קצינים של ומבדחת מחוכמת בריחה
סוד. ריצ׳ארד באיטליה. שבויים ממחנה טיים
 ידידות תל־אביב) (צפון, ראיה עד #

 וולשית לילדה פולני רוצח בין אמת של
 בוכהולץ, הורסם חייו. גורל תלוי שבידיה

מילס. היילי


