
האופק
הנעלם

 וחיו נשואים היו הם רב זמן במשך
ב חדרים ארבעה בת בדירת־פאר יחד

בנובמבר. כ״ט רחוב
 בושס׳ הדה עומדים אלה בימים

 קפטן בושס, סם ובעלה העיתונאית,
להתגרש. ב״אל־על״,

 הדה כנראה תיעלם הגירושין לאחר
 בזמן מנהלת היא הישראלי. מהאופק
 זיצמו• במכון פרופסור עם רומן האחרון

לאוניברסי לנסוע עומד הזה הפרופסור
 אומרות בדוקות ושמועות פרינסטון, טת

אליו. להצטרף עומדת שהדה

 הוא
היא או

 תמיד היו הג׳ז, נגן דוקר, ללארי
 מחזרות, והמון נשים והמון חתיכות, המון
 טען תמיד אבל מהן, ברח לא פעם אף הוא

ילד. זה זה, כל במקום רוצה, שהוא שמה
 חיים לו היו לא
 שלו החברים קלים.
 שותה שהוא טענו
 ומעשן מדי, יותר
 לו ושיש מרי, יותר

גב בעיות מיני כל
 המשיך והוא ריות;

ש לטעון הזמן כל
ב לו שחסר מת

ילד. זה חיים
 שנהוג כיוון אבל
יל שאת כלל בדרך

 הנשים יולדת דים
 המשיך הוא דווקא,
י בחברתן לבלות

ולילות. מים
הכיר שהוא עד

נובל. לילי את
 מל־ פעס היתה לילי

 מל- וכמעט כת־יופי
 כבר עכשיו כת־מיס.

ל היא עכשיו לא.
ול ציירת, פעמים
ו משוררת, פעמים

 שום היא לפעמים
דבר.

 הכירו שהם אחרי
 הם רעותו, את איש
 לארי לאילת. ירדו

במוע שם הופיע
 האדום, הסלע דון

על־ידו. נמצאה ולילי
לי זהל מכל יצא ומה לי

לא עוד עתה לעת
ב אבל כלום, יצא

לא עוד ילד. מזה יצא זזורשים שישה עוד
 יהיה הוא אם בת. או בן יהיה זה אם ידוע
 בת, יהיה הוא אם חופשי, יהיה הוא בן,
שלהם, ההורים כי חופשיה. תהייה היא
להתחתן. מתכוננים לא שלה, או שלו

ת מי תו
ת ח א

 היא מסחרר. באופן הצליחה היא בארץ
 היא בא. ערב השיר את כששרה התגלתה

 ואחרי שירים, כמה עוד כן אחרי שרה
לאמריקה. נסעה זה

 מזמרת קאשי עליזה הפכה באמריקה
 שמונה כל שם מופיעה היא לשחקנית.

 בטלביזיה, מאוד פופולארית בתוכנית ימים
 בגיל זמרת על פארודיה שם ומשחקת

מאות חמש מזה מקבלת היא הטיפשעשרה.
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ש י ד א מ צ ה
 לא אשה. יש אלירן לרן אבל מוזר, נשמע שזה להיות יכול
 זה עליו. נמצא לא שזה מפני רק זה אבל עליו, זה את רואים
בניו־יורק. שלו, בבית נמצא

בבית, יושבת היא וטובה. צנועה אשד, היא אלירן רן של האשד,

ג׳ניפר עם רן
 לה קורא הוא לשם מגיע שהוא פעם וכל וסלט, סטייקים מבשלת

קרובות. כך כל לעתים לשם מגיע לא שהוא רק והאני. בובה
 היה זה פוזאן. ג׳ניפר את הכיר הוא באמריקה בהיותו עוד
בבוורלי־הילס. שנערך חג־המולד, בנשף

 ומורים ,007 קונרי שון שם היה מי־ומי. מיני כל היו בנשף
אליהם. לב שם לא אלירן רן אבל גדולים. אנשים ועוד שבלייה,

בנשף. כן גם נוכחת שהיתר, פוזאן, לג׳ניפר רק לב שם הוא
 ג׳ניפר שאותה לו שנודע אחרי וגדלה הלכה שלו תשומת־הלב

אזנאבור שארל של ידידתם היתד, ובעצמה, בכבודה פוזאן,
בזה. מצליחה ואפילו שירים, שרה בעצמה ושהיא ברל, ודל!

המישד, אותה לימד הוא הדוקה. ידידות איתר, מפתח החל הוא
שבלייה, ומוריס תוכנית, באותה איתר, הופיע ישראליים, שירים
 מבחינה מתאימים. שהם אמר תוכנית, באותה שניהם את ששמע
יחד. הופיעו לא שהם למרות קולית.

 שארל הפך לא אמנם אלירן ורן והתפתחה, הלכה שלהם הידידות
צמד. הפך כמעט הוא אבל מזה, אזנאבור

 ובהצעות־ במכתבים אותו הציפה שלו והידידד, ארצה, חזר הוא
תוכנית להכין באירופה, סיור לעשות לו הציעה היא עבודה.

 אם להם, לעזור מוכן אפילו אזנאבור ששארל לו ואמרה משותפת,
יחד. ישירו

 שנסע לפיי עוד בארץ. והוא צמד. לא הוא יחיד. הוא לעת־עתר,
 מיכאלי, רבקה עם וממושך שקט רומן ניהל הוא מכאן

 שעות ולאחר לפני יחד, שוב אותם רואים שחזר, לאחר ועכשיו,
העבודה.

ששום ברור וכבר משותפות, תוכניות־עבודה להם שיש אומרים

מיכאלי רבקה עם רן
 יהיה הוא בחוץ־לארץ, צמד יהיה לא הוא ושאם לו, יעזור לא דבר
בארץ. צמד

 אותה מכירה אמריקה וכל לחודש, דולאר
אותה. ואוהבת
 ארצה. הגיעה היא שעבר הרביעי ביום

 קרוביה על קפצה היא בנמל־התעופה כבר
 בובה! האני! ״או! עליהם: וצעקה ומכריה
 מדוע הזמן? כל הייתם איפה האני! מותק!

 נע־ לאן לכם? קרה מה אתכם? ראיתי לא
למתם?׳׳

 בחשד, עליה הסתכלו והמכרים הקרובים
 התברר כך אחר הביתה. אותר, ולקחו

 התחילה היא בבית יותר. חמור שהעניין
ל יצאה היא כן ואחרי ולקפץ, לרקוד
 היא פגשה שהיא הראשון והמכר רחוב,
 בפניו, לבכות והתחילה צווארו על נפלה

 ומדוע אותר״ עזב הוא למה אותו ולשאול
 חוזר לא הוא ולמה לאנחות אותה זנח הוא

אליה.
 שמצבה יודעים כולם חברתית מבחינה

 רומן ניהלה היא רב זמן במשך שפיר.
 וכשהאמרגן שלה, הספרדי האמרגן עם

 מאהב ובמקום מדי, קנאי להיות החל הזה
 בכל אחריה ועקב שלה, המרגל הפך הוא

ה אותו. עזבה היא אליו, שהלכה מקום
 של ובביתו, בזרועותיו, נמצאת היא יום
 ושומר בר, ומטפל לה הדואג מבוגר, גבר

כבת־חסותו. עליה
 וכשהיא מדאיג. נראה מצבה זאת בכל
והתחי שלה, ידיד־נעורים אחד יום פגשה

 בגוף במקום נקבה. בגוף אליו לדבר לה
 לא משהו בי לחשוד כולם התחילו זכר,

אצלה. בסדר
ב הופיעה היא האחרון השישי ביום
ש זמן כל בן־אמוץ. דן של תוכנית

 אבל גמור. בסדר היה הכל שרה היא
 פיה את פתחה היא הדין, בתור בסוף,

 שיר לכם אשיר אני ״עכשיו לקהל: ואמרה
 מכסיקו? זה איפה יודעים אתם מכסיקאי.

 זר, הצפונית, באמריקה שזה חושבת אני
 לא הקהל לא?״ אחרת, להיות יכול לא
זה. את לקבל איך ידע

 כל לא זה בימתית, חוכמה בתור כי
 קצת נשמע זה טפשות, ובתור — מצחיק כך

מוזר.
ה בדיוק מה לבדוק שהספיקו לפני
וחז הארץ את עזבה היא איתר״ עניינים

הו בסידרת שם להמשיך לאמריקה, רה
 המטורפת. הזמרת על הטלביזיה פעות

 שהיא חושבים הם האמריקאים. מיסכנים
 יודעים לא הם תוכנית. סתם להם מראה
אמת. על שזה

עמי מאז ה שנ דוו  בעל לה יש נשואה, א
 גן גם שלה הקופים כל קופים. ושישה

למ הצליחה לא היא אחד לקוף רק נשואים,
החובל מרב ביקשה היא ולכן בת־זוג, צוא
שיביא גרינברג, מישקה שיקמה, של
קטנה. קופה לה

ב קטנטונת, קופה לה הביא רב־החובל
 אמנם הזאת הקטנה הקופה אגרוף. של גודל

 מאותו לא הם כי הרווק, לקוף עזרה לא
 היא אבל בשבילו, מדי קטנה גם והיא גזע,

נעמי. של ביותר הטובה .ידידתה הפכה
 ולבילויים. לבתי־קפה, יחד הולכות הן

ת רו ר עו ת מ לו ע פ ת ל ה כ ם. ב קו ר מ בו צי לו ב כו
 הכורי־ אשכול, ונועה בהן, מאוהב כבר

 פעם אף ראתה שלא אפילו טוענת אוגרפית
מת היא יפות. כן כל תנועות עם יצור

 כמובן. לקופה, כוונת
סי הקופה, נעמי, ירדו שעבר בשבוע כו ו

שלו להם ישבו והם השלישי וביום לא-לת,
ואכלו. וחצי חצות במועדון שתם

הת מקום בכל המעוררת •הקטנה, הקופה
 של התעניינותו את עוררה כללית, עניינות

 עצמו את הציג לנעמי, שניגש אירי, תייר
 נעמי קצת. איתה לשחק לו מותר אם ושאל

לו. הרשתה
 ב־ לה ולקרוא אותה, ללטף התחיל הוא

 אותה, ולנשק אותה, ולחבק שמות־חיבה,
נע של הברכיים על ישבה שהקופה וכיוון

מ חלק נעמי גם קיבלה במקרה הרי מי,
הזה. האוהב היחס
 מסו״ וברגע בוסי, בעיני חן מצא לא זח
 להגזים, מתחיל שהתייר החליט כשהוא יים,
ה את עליה כיבה היד, את לו תפס הוא

החוצה. אותו זרק זה ואחרי שלו סיגריה
 התחיל הוא מאוד. זה על הצטערה הקופה

בעיניה. חן למצוא

להוזן: מפר■
 צני, אייבי הישראלי, היורד וארוסה, לם, שרה הישראלית, לורן סופיה ־¥■

 שנערכה החתונה, החדש. למקוס־מגוריהם יצאו הם השבוע השני ביום לזו. זה נישאו
המרכזית. התחנה ליד קטן, באולם־חתונות התקיימה בארץ, עדיין

 חייה שסיפור טוענים קלאוזנר, מרגוט את והמכירים סבינה, את שראו האנשים
 קלאוזנר, מרגוט של חייה וסיפור חסרי־בית, גברים בביתה המאכסנת הסרט, גיבורת של

 הקשים בזמנים הגג על בביתה, שיכנה עצמה היא לא־מיקרי. לגמרי דמיון לזה זה רומים
ועור. גולדברג אדם את לבג׳ל, איבן את גיטליס, עיברי הכנר את ההם,
 לא זה אבל אמת. הרבה בזה ״יש אומרת: היא קלאוזנר? סרגוט זה על אומרת מה
נכון.״ לגמרי
 וגדולות. משמחות חתונות שתי בארץ נערכו האחרון השלישי כיום *

 ובנו פרומצ׳נקו, אבא הישראלי איל־השוקולד של בתו השתתפו באחת
 השתתפה השנייה ובחתונה מוזמנים, מאות שש ועוד פילוסוף דויד של

 הרבה בעלה, גוטליב, יהודית כגדי־הים אלת של הבכירה בתה
 לפני רק לפניה שהתחתנה מרים, הקטנה אחותה ואפילו מוזמנים,

 הבכורה, בתה את הבכירה אחותה של לחתונה ושהביאה בשנה,
בינתיים. לה שנולדה
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