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 — זמר משורר, שחקן, הוא נחייסי ג׳סי
 וכולם קבוע, מקום־מגורים לו אין וביטניק.
הנביא. אליהו כמו ניראה שהוא לו אומרים

 קול־הבאם, בעל ג׳סי, החליט הפסח אז
 הלכה לקיים, מוכנים אנשים כמה לבחון

 ״כל הסדר: שבהגדת הפסוק את למעשה,
ויאכל?״ ייטה דכפין

״מפתדדתקווה ״אני  הראשון האיש !
המת מפרס, עולה נהג־מונית, היה שנשאל

 ברמת־גן 14 הנשיא יהודה ברחוב גורר
.61 בקו ועובד

 עכסה, חברתו ושל ג׳סי של להפתעתם
 ״תפאדלו,״ ומייד. — בחיוב האיש ענה
מקום.״ יש תמיד ״אצלי בלבביות, אמר

 מאיש אליהו—ג׳סי קיבל אחרת תגובה
 ״אני אני״: דווקא ״למה של מבט בעל

 המונית את ועזב — מילמל מפתח־תקווה!״
הדרך. באמצע
 אשה פסקה לפסח!״ אתכם אזמין ״לא
 כשאמר האחורי. במושב שישבה שמנה,
 של באגדה כתוב יפה, לא ״זה ג׳סי:
״פסח . .  לי ״עצור הנהג: על ציוותה .

וירדה. כאן,״
 הערב, בשעות בא האמיתי המיבחן אבל
 שולחן־ ליד יושבים הטובים האזרחים כשרוב
וסועדים. ההגדה את קוראים הסדר,

אבקת־ שם גלימה, ג׳סי לבש זו בשעה

 הנביא, לאליהו מחופש וכך, בשיערו, טאלק
תמימים. אנשים של דירות לכמה ניגש

 הדלת את פתחו לכיכר, הקרובה בדירה
 אתה?״ ״מי מסויימת. בתדהמה השניים, לפני
ג׳סי. פסק הנביא,״ ״אליהו הצעיר. שאל

 הסתם, מן שימחה. מרוב צהל קטן ילד
זה. לרגע רבות שנים זה חיכה

 עכסה ואת ג׳סי את הזמינו ואשתו הצעיר
 בזה אבל שכתוב. כמו ולשבת, להיכנס

 מבוגרת אשה המיסדרון מן הופיעה הרגע
 גמרנו אבל לנו, תסלחו ״אתם ותקיפה.

אמרה• הסדר,״ את מזמן
 והסתלק. — הרמז את הבין הנביא אליהו

ה תחנתו מנחם!״ לברך, ״רוצים
 ביתו אל — היתד, ג׳סי־אליהו של אחרונה

 שברחוב בגין, מנחם השר־בלי־תיק, של
תל־אביב. בצפון אליהו, יוסף

 משה ״מהר, פתח. מישהו צילצל. הוא
״פרעה את צוו . .  טרקו ג׳סי. התחיל .

הדלת. את בפניו

הסבי פתחה, אשת־השר שוב. צילצל הוא
 בחיק יושב שהשר תקיפה באדיבות רה

להטרידו. ושאין בלבד, המשפחה
ה... לא ״זה ג׳סי: פ  שאנו לשר תגידי י

שלו...״ בסדר להשתתף רוצים
ב המשיכו וחברתו ג׳סי נסגרת. הדלת

חלונות־השר. ליד טענותיהם,
 הוא עצמו. בגין מנחם מתערב הרגע בזה
 רוצים, 6את ״מה להיכנס. השניים את מזמין

בגין. שואל רבותי?״
 כל מצוות לקיים הזדמנות לך ״לתת

 כוסית ״לשתות ג׳סי, ענה מנחם,״ דנפין,
ולברך.״
 לבני־ביתו, רמז הוא היסס. לא השר

 בישראל, שר של בביתו וכך, — כוסות מזג
 של הלא־כל־כך־טוב רצונם שלמרות הוכח
 בישראל, לקיים, מוכנים עדיין האנשים, רוב
פסח. של ההגדה מיצוות את

הלוי מאיר סומרפין מנהל ל מימי! *

בגין* השר של בסדר הנביא אליהו
ויאכל ייפה דכפי! כל

פ
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 שוח הקוראים לקהל מגיש
 יצירז שתי הארוטית הסיפרות
בעברי לראשונה — קלסיות

התורנג עינוגי
 אנגל! עלמה בידי כתובות אגרות צרור

 תו ים שודדי על״ידי שנשבתה צעירה
אלגי► שליט לד״י כדורון ונמסרה כיים

 יוו או — שם בעילום נכתב זה ספר
 ה׳ מי בוודאות, נקבע, לא מעולם נכון,

 הראשו! המהדורה המוכשר. הסופר
.1830 בשנת בלונדון הופיעה

 הט הפרטים הם זה בספר ״המאפיין
 ל̂ו המופקרת הגיבורה, שוד של אים

 והעי התורכים, של החושניות וותיחם
 בספר נמסרים אלה שתיאורים דה

 ערו* משמשת — ובלהיטות פשטות
הספר״. של למהימנותו

 נ9ג בשנת כותב, כן
אמסטרדו ״מהדורת של המו״ל

 הי ליום עד אור ראה לא בעברית
 הקו לקהל שלו הופעת־הבכורה זוהי

הישראלי. אים

 המולת־הקרב. ואת הלוחמים את להקליט
 שנוסף סיפרו, בפשיטה שהשתתפו ,הלוחמים

 לירות אפילו לנדאו אלי הספיק אלה לכל
 אור* יצחק הישראלי הסופר # קצת.

 אגודת־ ראשי את נחת השביע לא פז
 על פרס לו הוענק בו בטקס, הסופרים.

 הסופר, אמר נמלים; החדש ספרו
מפריס אתה ״תחילה נאומו: בעת
 כשר אתה ואז — גירה מעלה אחר־כך פרס,

 את ודוחה הפרס את מקבל אני למימסד.
 גיורא האמרגן של שותפיו • ההכשר!״

ק די  שתבעו על'הגג, כנר המחזמר להצגת גו
 וחצי מיליון של סכום על מכבר לא אותו

מהכנסות לדבריהם, להם, המגיע לירות
 מוכן גודיק כי השבוע לספר ידעו ההצגה,

 מיליון חצי של סכום על עימם להתפשר
 הגיב השמועה, את גודיק כששמע לירות.
באי • בדיחה!״ ״זאת מילים: בשתי

 אסירי הישראלי הסרט של הצגת־הבכורה
 חיכו הם רב. במתח בסרט חזו החופש,

השמו לפי השתתפה, בהם לקטעי־העירום,
 פריד־ דליה הבימה תיאטרון שחקנית עה,

לאכ גילו, כשלא בסרט. המופיעה לנד,
להם נאמר בסרט, כאלה קטעים זבתם,
 העירום.״ קטעי את ״קיצצנו המפיקים: על־ידי

 נפלו כי הסתבר, באמת למתעניינים רק
 של יחסי־הציבור אנשי מצד למתיחה קורבן
 לא פרידלנד דליה של קיטעי־העירום• הסרט.
חי מעולם. צולמו

פטח של החתונות
 הצהריים, בשעות האחרון, חמישי ביום
 שרון אלדד הצעיר האדריכל טילפן

 אלי לבוא מוכרחים ״אתם האישיים. לידידיו
 אלה אלדר. להם הודיע שעה!״ רבע תוך

 גילו הדחופה, ההודעה פשר על שתמהו
 אני מהר, ״בואו :נוספת בהודעה מייד זאת

 ספירת שמתחילה לפני להתחתן מוכרח
 את אלדר חגג זו מקורית בצורה העומר.״

 פרי, 'אילנה אל־׳על, דיילת עם נשואיו
 אילנה. של בבית־הוריה בחוג־ידידים שנערכו

 הפסח, לפני האחרון, הרגע של חתונה #
 העממי, התיאטרון לשחקנית גם היתד,

 בהצגות שכיכבה מי יצחקי, עליזה
 הפלוגתי. והרב־טכל גזר ראש פרנסואה

 מספר מזה לידידה השבוע נישאה עליזה
 אבל • יצחק. אריה השחקן־רקדן שנים,

 דווקא היה ערב־פסח מתחתני מכל המקורי
 את לאשר, שנשא גמזו, יוסי הפיזמונאי

 ישעיהו. נעמה שר־הדואר, של בתו
על בשתיקה העיתונות תעבור פן מחשש

 פירסום משרד דאג נכבד, כל־כך מאורע
 כתבי־ד,עיתונות לכל מיוחדת הודעה לשלוח
 על המלאים הפרטים נימסרו בה בארץ,
 לעיתונות הביולטין המיוחם. הזוג חתונת

 לידיעת־הצי־ למסור שכח לא החתונה על
 כמו: בחתונה, שאירעו תקריות כמה בור

שר מתנת היתד, מה שאלה: המוזמנות אחת
 וחתנו? לבתו ישעיהו, ישראל ד,דואר,
 עם ״ספר־טלפונים במקהלה: לה השיבו

 במלון שהתארח ״תייר או גדולות,״ אותיות
וה לחוץ־לארץ טילפן החתונה נערכה בו

 התבייש לא הוא הון. לו עלתה שיחה
 — לו השיב ישעיהו השר. בפני והתלונן

 אני שהיום מפני ביוקר כל־כך לך עלה זה
 בשקט יותר שעברה חתונה • עובד.״ לא

 התל־אביבי העילית בחייט קשורה היתר,
 דמות צוזרן, צוורן. (״פושקין״) ישראל

 את שתפר תל־אביב, של בדיסקוטקים קבועה
 הגבוהה, החברה חתני רוב של חליפותיהם

 בתו, הסיבה: לעצמו. חליפה הפעם תפר
 20 לה מלאו החרות שבחג צרורן, רחל

 יוכל חתונתה עם לאיש. נישאה אביבים,
 לרשימת אחד דיסקוטק עוד להוסיף צוורן

רחל כי בהם. מבקר שהוא הדיסקוטקים

סארזץ
אסי לא אך שחקן,

יודו יורם טאני, הדיסקוטק לבעל נישאה
. ץ׳  חזר מבית־החולים צאתו לאחר • בי

 מלאה. לפעילות לכיא אריק השחקן־זמר
 המוקדש תקליט, להפיק אומנם הספיק הוא
 לעיסוקו נוסף אך השריון, לאוגדות כולו
 המחוה את מחזה. גם אריה כותב כזמר
 הישראלי־אנגלי הסופר עם יחד אריק כותב

 בשם מחזמר זה יהיה ג׳קובס. אמנון
ל מייעדים בו הראשי התפקיד שאת לופו,

 פיקוד־הצפון להקת איש פרקן, יהודה
 המחזמר את להפיק מתכונן אריק לשעבר.
 החליט עיסוקיו שאר שבין כירן בעצמו,
לאמרגן. גם ליהפך

שלפראנקי הנשים
 היא בשמי־הוליבוד שזרח חדש כוכב־שביט

 ),23( כיסה דאקלין הצעירה הכוכבנית
 פראנק הקשיש, השחקן־זמר של בת־חסותו

 ל־ לאחרונה המתלווה ז׳אקלין, סינטרה.
 נימצא, הוא בו מקום בכל הגדול פראנקי
 — הראשון החשוב תפקידה את קיבלה
 הבלש בסרטו, — כמובן פראנקי של לצידו

 שגברת בדר,1לע הודות וזאת, הפרטי,
 סירבה פארו, מיאה היא סינאטרה,

 ז׳אקלין ירשה עכשיו זה. בתפקיד להופיע
 וגם התפקיד את גם וחסרת־ד,ביישנות היפה

 לציוד, יופיע סרט באותו • הגבר. את
 הנחשב סארזין. מישל חדש, צעיר כוכב

 של ל״בנו פעם, לא בטעות, באירופה,
 מפתיע דימיון דומה מישל כי דיין.״ הגנראל
 באותם הוא, אף המתפרסם, דיין, לאסי

 של הראשונים ימיה על • שבועוני־קולנוע.
 המפיק סיפר בראונר, המפיקים שושלת

 ווד,ת במשפחה, ביותר הצעיר היהודי־הגרמני
 במזללת משפחתית פגישה בעת בראונר,
 אר־ ,ד,בכור אחיו כי מסתבר, קליפורניה.

 הוא אף לאחרונה ששהה כראונר. תור
 עם סרט להפיק 50ד,־ בשנות ביקש בארץ,
 ועם אגרט מארתה הגדולה הזמרת
 קיבל בראונר קיפורה. יאן הזמר בעלה,
 צונן ביחס נתקל נימוסית, בקידה אותה

 שוב השניים שהו שנה, כעבור ובסירוב.
לארו בראונר של לביתו והוזמנו בגרמניה,

 עם לכם ״מה וחמין. ממולאים דגים חת
 לא ״אנחנו קיפורה. יאן ממה יהודי?״ אוכל

 היתד, פולין,״ יוצאי יהודים, אנחנו גרמנים,
 פרצו ואשתו קיפורה בראונר. של תשובתו
 שאשתי אחרי אותך דחינו ״אנחנו בצחוק:
 הנימוסים בעל הזה, הנאצי ,עם אמרה:

אעבוד!״ לא אני הפרוסיים

 ותרבות מין ארוטיקה,
מודרנית

קאסים .1 מאת: הקדמה

אהבר פשעי
 ה׳ אלמלא — בתענוג היה טעם ״איזה
 הט שרשם אלה, מילים בפשע״, מלווה

 האו ״פשעי ספרו, בפתח סאד דה קיז
 השקפו של קולעת תמצית המן בה״,

 שטניו לסאדיזם, נרדף שם שהפך האיש,
דמי כל על העולה מינית ופריצות

 ה׳ ציני, פילוסוף הוגה״דעות, דה״סאד,
 המהפכני׳ וברעיונותיו בדיעותיו דים
 הסופר׳ קינסי, ד״ר פרויד, ד״ר את

ואתרים. ז׳נה מילר, הנרי
 במו׳ בילה המאוחרות חייו שנות את
 בכן ביניהם בתי־כלא, סגורים, דות

 יצירות יןפרבית את כתב בו הבסטיליה,
 ז׳וליין כ״זוסטין״, שם־עולם, לו שהקנו

סדום״. של הימים 120ו״
 בת היה טעם ״איזה עולמו: השקפת

 לה מוסיפה בפשע״, לווה אלמלא נוג
 > הקוראים, בלב וזוועה צמרמורת ביר

מותו. לאחד שנה 150 עתה,
♦ .

האלוו המרקיז - סאד דה
ם ג. מאת: הקדמה קאסי

ע י פ ו ע מ ו השב
רב־המכר הרומן

וקלייז בוני
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