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גיוק■ שר הגיוס
 לתומן נשים שלוש טיילו הראשון ביום

 כל ללא פתאום, ביפו. ירושלים בשדרות
 הוא אגרטל. עליהן נפל מוקדמת, הזהרה

תי של החלונות מאחד ישר אליהן הגיע
אלהנוברוז. אטרון

ה את הציף מכן לאחר רגעים כמה
 איד בהצגה לחזות שבא הקהל, רחובות
 לראות היה אפשר אחר־כך בעסקים. להצליח

 כשהם בבתי־הקולנוע, ההצגה שחקני את
האחרים. של ממשחקם :הנים

 ממלא־מקום לשחקן שנותנים יודע ״אני
 שלי המחליף מחלה. בזמן אותו שיחליף כדי
ההופ בהתחלת כבר גוריון. ישראל הוא
האמנו היועץ מצד לחץ שיש הרגשתי עות

 לתפקיד אותו להכניס קניוק, יורם ,,ת
ב יופיע שישראל רצה הוא בהתחלה שלי.

 שיופיע רצה הוא כך אחר הרביעי. יום
בשבוע. פעמים שלוש

 ש־ משום רשמי, היה לא זה כל ״אבל
 הוא ורק באמריקה, היה גוריהן גיורא

 ביום ומתי. אותי יחליף מי להחליט יכול
 מרביעיית גולדברג, חנן אלי בא השבת

ל כרטיס ממני וביקש התיאטרון, מועדון
 אמר הוא הבמה. מנהל לחופי, פניתי הצגה.
 כרטיס בקופה קניתי כרטיסים. לו שאין

למחרת. לשלם והבטחתי הנחה,
והת אלי בא הוא זה, את שמע ״כשחופי

כרטי לוקח אני מה שאל הוא לצעוק. חיל
 הוא רשות. בלי אנשים מזמין אני ומה סים,
 במקומי יופיע גוריון שישראל גם לי אמר

בערב.״ למחרת
ה כל אז, התחיל זה אם אותו שאלתי

 אז. התחיל לא זה לא, המכות. של עניין
 ״אמרתי לו: ענה הוא התחיל, שזה לפני

 ואם הוראות, ממנו אקבל לא שאני לו
 אותי, להחליף או אותי, לפטר ירצה מישהו

 שאני גם לו אמרתי גודיק. רק יהיה זה
אותי, להחליף צורך שאין ושלם, בריא

ארקין ג׳וקי

בשק״ם.״ וופלים כמו תפקידים יחלק ושלא
 התחיל זה התחיל. לא עוד זה אז גם

 ישראל נבחרת כל באה ״למחרת למחרת.
לר מרימוביץ׳׳ יופלה עם יחד לכדורגל,

 ורבע, בשבע למקום באחי משחק. אותי אות
הבמה. על לעלות מוכן ועמדתי התלבשתי

לע גוריון לישראל אמר שהמנהל ״מסתבר
 וגם התלבש, הוא הדבר. אותו את שות
 ראה כשהוא הבמה. על לעלות התכונן הוא

 ממני דרש הוא מוכנים, עומדים ששנינו
 אמר והוא סירבתי, אני המקום. את לעזוב

ההצגה.״ את יבטל הוא כך, שאם לי
 זה אם אותו שאלתי בא. שזה הרגשתי

 זה שלא. אמר הוא רגע. באותו התחיל
 ויכוח התחיל זה ״לפני אחר־כך: התחיל
ה שהוא ניר, רמי בא ואז בינינו, רעשני
 יופיע הוא שאולי ואמר שנינו, של מחליף

 שחקן יקר, צמח את הרגיז זה במקומנו.
 אחליף אני ,אולי לרמי: אמר הוא אחר.
 לא לעולם אתה אבל שלך, בתפקיד אותך
ראשי!׳״ תפקיד לשחק תזכה

 אף תבואנה לא כבר שהמכות הרגשתי
 כך. אחר קרה מה אותו ושאלתי פעם,
 צינצנת, תפס ״צמח סיפר, הוא כך,״ ״אחר
לרחוב, עפה הצנצנת רמי. על אותה וזרק

למסיבות סיבות יש
 חג־ יאחר שמא חוששים הם לרטוט. היהודים לבבות מתחילים אדר, משנכנס שנה, כל

להגיע. ישכח או יתבטל, או הפורים,
 מסיבות־ אם לבדוק פשוט צריך זאת. לברר מאוד פשוטה דרך ישנה לחשוש, מה להם אין
 מקומה על באה והשמחה הגיע, שהסורים סימן מתקיימות, הן אם לא. או מתקיימות פורים

בשלום.
ובמחולות. בשתייה מהן שתיים נחגגו השישי ביום כבר מתקיימות. שהן התברר ובכן,

 היו הישראלית. הארכיטקטורה של הכשרונות ממיטב מורכבת היתד, הראשונה המסיבה
 של הארמונות קריית־יובל, של ההיכלות את בת־ים, של הפירמידות את שבנו אלה שם

הארץ. רחבי שבכל השבדי והריהוט רמת־חן,
הת הם שרון. מהארכיטקט אידלסון הארכיטקט של פרידתו ואת פורים את חגגו הם
 אי־ ממש לארכיטקטים. שהתחפשו כמה גם היו חמור. ואוזני נפוחים לאפים כולם חפשו
לא. שהם להכיר היה אפשר

 ואחד מרון, לחנה מים טיפות שתי כמו הדומה למישהי שהתחפשה אחת שם היתד,
הם. באמת שאלה ידע אותם שמכיר מי רק בעלה. את מאוד המזכיר למישהו שהתחפש

 והיה נוכרית, פיאה עם סגל לפרדריקה שהתחפשה סגל, ופרדריקה סגל רב שם היו
 בגלל כי המסיבה, בכל חשוב הכי האיש היה הוא שרון. של והמוכשר הצעיר הבן שם

נערכה. היא שלו, מהשותף שנפרד שלו, האבא
אותה. הכיר לא איש והומיה. צפופה אוטובוסים לתחנת התחפשה עצמה המסיבה

 של מסיבה היתד, זאת שניה. מסיבה התקיימה לגמרי, אחרות מסיבות ערב, באותו
 אביגיל ואשתו ינובסקי אלכסנדר שעורך־הדין זה ואת הפורים, את שחגגו עורכי־דין,

שותף. משום נפרדו לא
 ממנה. קמו או למיטה כרגע רק שנכנסו לאנשים עורכי־הדין כל התחפשו המאורע לכבוד

 עם אדומה, מהודרת, פיג׳אמה בחליפת לבוש שהיה ברנשטיין, אורי עורך־הדין שם היה
 פיג׳אמת מלמלה, בצווארון ענוד ישראלי, איקא הצייר שם היה שחורה. פרפר עניבת
 פיג׳אמות במיטב לבושים איש, וחמישים מאה עוד שם היו ארוכים. ותחתונים דול בייבי

האופנה.
אל שכן על־ידי למקום הוזעקה היא המשטרה. גם למסיבה הגיעה בלילה שלוש בשעה

 עורך נתבקש הבירור לצורך השמחה. מקור מה לברר וניסתה נתגלתה, לא שזהותו מוני׳
נש שמפתחותיו סגור, בחדר נמצאו שהתעודות כיוון תעודותיו. את להציג ינובסקי הדין
הדלת. את לפרוץ השוטרים החליטו ברו׳

 לבין השוטרים בין כחייץ נעמד הוא ישראלי. איקא בפיג׳אמה, האביר התערב כאן אבל
 האחרות הפיג׳אמות ולמטומטמים, במדים לגנגסטרים אותם חושב שהוא להם והודיע הדלת,

נרגע. לא הוא אבל אותו, להרגיע ניסו
 לאחר תחנת־המשטרה. אל שלו המלמלה וצווארון הבייבי־דול עם אותו לקחו השוטרים

 התארגנו מיד בצרה. חברם את לעזוב לא הוחלט הנשארים. בין התייעצות נערכה שיצא,
המשטרה. לתחנת שנסעו פיג׳אמה, אנשי מלאות מכוניות, שתי

 פסים, בפיג׳אמות הסולידי הבניין את ומילאו שלהם מהמכוניות יצאו לתחנה, הגיעו הם
שינה. וכיפות לילה כותנות בייבי־דול, חלקות, פיג׳אמות

ישראלי.״ איקא של עורכי־הדין ■ ״אנחנו ענו: במשטרה, מעשיהם מה כשנשאלו

לוהט בשרון
 גדולים. כבר שני ושושנה לביא אריק

 יום־הולד־ את חגגו הם שעבר השלישי כיום
 שעון, לאריק קנתה שושנה המשותף. זם

 יצאו והם שרשרת־זהב, לשושנה קנה אריק
 הקהל בחברת החדשות המתנות את לחוג

־,רחב.
ב הקהל צוותא. במועדון החלה החגיגה

 הזוג, בני של יום־הולדתם על שמח מקום
 סוף־ וויסקי. קוניאק בבקבוקי אותם ופינק
לון יש כבר מוכשרים שחקנים כמה סוף,

כבר ואריק בעיצומה, היתד, כשר,שמחה

 צמח את זרק רמי אנשים. שלושה ופצעה
שנשבר.״ חלון, על

 ״אחר- בא• זה סוף־סוף לרווחה. נשמתי
 רמי, על התנפל ״צמח ג׳וקי, המשיך כך,״

 את לבטל הוחלט הפרצוף. כל את לו וקרע
 סרט.״ לראות בשמחה הלכנו כולנו ההצגה.

 של הבמה ״מנהל ג׳וקי, אומר ״בכלל,״
 איש פעם היה חופי, בעסקים, להצליח איד

 גדוד כמו ההצגה את מנהל הוא ולכן צבא,
 לר־ קישון אפריים בא שבוע לפני צבאי.

להיכ רצה הוא בהפסקה המחזה. את אות
 אותנו. לראות כדי הקלעים, מאחורי אל נס

 שבפרינציפ אמר הוא לו. נתן לא המנהל
 הקלעים. מאחורי אל אנשים מכניס לא הוא

בהפסקה. הסתלק קישון

 להצגה. שרת הילה איחרה אחרת ״פעם
 אז מאפיקים, בזמן להגיע הספיקה לא היא
 היא לירות. 15 של קנס עליה הטיל הוא

 העבודה.״ את שתעזוב ואמרה התרגזה
 הוא השני, ביום לארץ, גודיק כשהגיע

 לא הוא כהפתעה. כולו הסיפור את קיבל
 להגיב כשנתבקש כזאת. לקבלת־פנים ציפה

למח בעניין. דעה לי ״אין סיפר: הדבר, על
 בדבר. הנוגעים כל את הזמנתי המעשה רת

 של בתפקידו גוריון ישראל יופיע היום
 יש הייתי. כשלא המנהל החליט כך ג׳וקי.
 מנהל של החלטתו את משנים שאין נוהג

הבמה.״

ש: ון31 האס
 מ להתגרש עומד ידוע מחזאי ׳•<

1 השחקנית אשתו

ה לקהל שושיק פנתה כלוט, שיכור ל,יה
לקל מוכרח הוא ״תמיד לו: והודיעה אוהד

 הקהל שלי!״ ההולדת ימי כל את לי קל
להת המשיכה והיא בצערה, השתתף האוהד

 דבר כל עלי, נמאס כל־כך ״הוא בפניו: לונן
 צערו את כבש הקהל ככה.״ לי גומר הוא

 קראה היא יותר,״ יכולה לא ״אני בקרקע.
 היתד, היא הזהוב. בשערה וניפנפה בזעם,

 מלינה כמו בדיוק ולהבה, אש כולה :הדרת,
בשבת. לא בלעולם מרקורי

 וכבר כשרונית כל־כך אותה, העריץ הקהל
 ידיה את כשנשאה אבל לה. קשה כל־כך

 נכבש הוא ודי,״ אתגרש ״אני ובישרה:
הישיר המגע את בשרו על חש הוא כליל.

ד,א צ ו ו ר (<ו ) ב י11ח א 1ו

 בעסקים להצליח איך שחקני אס ברור לא
 מצליחים הם אבל בעסקים, באמת מצליחים

 ברכה הרקדנית אחרים. בדברים לפחות
בנדיהט, בתיה של מחליפתה הירשגרג,

 גודיק, של לסגנו להינשא השבוע תצליח
ה השחקן, לא (המנהל, .׳32( צמח שמואל

ג׳וקי). על בסיפור מופיע
 לקצר אולי תצליח היא ההזדמנות באותה

התנגדו־ למרות מילימטרים, בכמה אפה את

הירשברג כרכה

 לעזוב גם תצליח היא ואולי בעלה, של תו
 שהיה בעלה, של לרצונו בהתאם הבמה, את

 של בתו שכן, לאילנה לס קודם נשוי
צורך־הדין.

 ושמואל, הנאווה, בגבירתי שהופיעה ברכה
מח אותו של האדמיניסטרטיבי מנהלו שהיה

 הסנטר במועדון נשואיהס את יחגגו זה,
החודש. בסוף הכפול,

 רוטטת מולו עמדה היא לקהל. האמן בין
 היא האחרונה. הרפליקה על שוב וחוזרת

 כמעט היתד, היא עצמה. על התעלתה ממש
 מתי או שבוע לפני אז, מאשר טובה יותר
 ועזובה דוממת בכסית כשישבה היה, שזה
ה מוטה הראש בחלילה, מורו ג׳אן כמו

 רוטטות, השפתיים מעורפלות, העיניים צידה,
 אני לי, רע ״כל־כך המאזינים: לקהל ואמרה

יותר.״ אותו אוהבת לא כבר
וכש טובה. יותר הרבה היתד, היא עכשיו

 עצור־נשימה, דרוך, כולו היה כבר הקהל
המונו של נקודת־השיא את לו נתנה היא
 אף יותר אתחתן ולא אתגרש, ״אני לוג:
 לגמרי השתתק נדהם, הקהל פעם.״ אף פעם,

לביתו. איש והלך קם ואחר־כך
 חייכה היא שושיק, של בזרועה אחז אריק

ר מאושרים יצאו והם אוהב, חיוך אליו
לכסית. שלובי־זרוע

ומאושרת גדולה משפחה
 הפרדסנים משפחות גדולות: משפחות שלוש ביד' בעיקר מרוכז נס־ציונח של הכטף כל
 בניהם את לחתן דאגו הם זרים, בידי יפול לא שצברו שהכסף כדי ומישלין. קרוננברג לרר,

עצמם. לבין בינם ובנותיהם
 לדר יוסי השני, הבן את ואילו קרוננברג. של הבת עם התחתן לרר של הבנים אחד
. ?}פרה מישלין, של הבת עם חיתנו ן לי ש  כדי מדי גדולה היתר, שנס־ציונה מאחר מי

 המאושר הזוג והתחתנו. התאהבו במקרה, נפגשו שם ללונדון, אותם שלחו בה, שייפגשו
 המשותפת הנדוניה אל עבורם, שתוכננה הלירות, אלף 280 בת החילה אל הביתה, חזר
ל״י. מיליון על הרבה שעלה המשותף הרכוש ואל פרדס, דונאם 100 של

 היה הבעל, בני־הזוג. בין בחוסר־הבנה היה מקורה המשותפת שהאהבה התברר כך אחר
 מלאכותי באופן חיילת אותה הפילה החתונה לאחר מיד פשוטה. בחיילת בעצם מאוהב

גירושין. על והוחלט להתאבד, ניסה הוא בנו. את

מה. למי חייב מי ידוע לא כי להתגרש, היה קשה קצת הללו הדונאמיס כל עם אבל
איתה. הסכים לא הבעל דמי־מזונות. לחודש לירות 500 לה חייב בעלה היה האשה דעת לפי

למש א־ש־אשה חזרו הם מזונות. דמי לחודש לירות 150 תמורת התגרשו, הם השבוע
בגאראג׳. לו המחכות המכוניות ארבעת ואל שלו, המפוארת הווילה אל פחתו,

 למשפחת מאשר יותר לירות וחמישים מאה חודש כל לרר למשפחת יהיו מעכשיו
קרוננברג. 1

י 21


