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ם אתם אם אז צי  לא אתם ואם לדעת, רו
ם צי ת, רו שרת. כיטמן אתי לדע או מ

תב מכ ה שקיבלתי ב מנ ת היא מ ב ת  לי כו
ם, באלה לי ת, לא המי חו יו לא גם אבל פ

: תר
אני רא ״ שרת. נו או ק מ טי בו תי ה ח ת  שפ

ת שמלו ם ל עליי לנ לך ו הו הו ש רמלי. לא מ  נו
רק בל ה ניו־יו אני אצלי. קונ ס ו ת ג מד  עו

תן ח ת ה ר, ל מב ט ר בספ קן הוא שלי הבחו  שח
ס מהכלל, יוצא ר וג מ ין, ז צוי ם מ ש וג  אי

ם א נפלא, עסקי הו ם בן ו שרי ש, ע ש כל ו  ו
פה, בך כולה לא את י מן, לתאר י צ ע  ■־ ל

פן גברי גם הוא או חד, ב ר מיו חו ב  כל ו
ב, כך שה טו מין, ק א ה א ל הו ב ו ה או  מד בי מ

רי ורק לראש, מעל ם הו די תנג  לנשראין, מ
ן כל לא הוא כי ר, כ שי תי אני אבל ע  פני

ם מיני לכל עו שלי, חברי שכנ ם, שי ת ו או
ה מקווה אני ה שז הי א כי בסדר, י ת הו מ א  ב

ר צא בחו א מהכלל, יו הו ן כל ו פה, כ ?•א י

•אתי טוני

אמיני שתראי ת תו, כ א או הו ר ו מ ין, ז צוי  מ
ש ם ואי צא עסקי תי מהכלל, יו ש ק בי מחב ו
בררו שלי רים ה כמה לי שי ה עול נ תו  ח

ם תיי לון איש למא מ ן אכדיה ב תו ר ש ת־ ו  ורמ
א אני אז כסף הרבה לא זה ואם אביב,  אבו

תן ח ת ה תי כן אה, בארץ, ל  לך לספר שכח
ן כל שם לו שיש ק, כ תו ם מ אי ר  לו קו

אני די, טוני ת ו ר מ ן כל שאני לך או  כ
שרת, או ם פעם אף מ תי לא בחיי  כך כל היי
שרת. ה ואני מאו ת מקוו או ר ת ה ב ל קרו  עם ב

ם כל אני בארץ, שלי החברי  את אביא ו
תו, תראי ואת טוני א או ן כל הו פה כ  י

ת מ א .״ . . ב
ב ת מכ רי ב קו מ ה ה שן. עוד ז מ  אני אבל נ

דה. כאן שמה קו נ

 הביא הוא
 (בעדך)

סמי את
 נו שבעצם האיש הוא צ׳רני ליאץ

והברכה. התווה מגיעה
 סמי את לארץ שהביא האיש הוא כי

דייויס.
ככה. ככה כימעט. בערן. אומרת, זאת

 בביטחון להגיד יכולה אני אבל יהיר״ זה מי
 כל כחולות. עיניים עם בלונדי יהיה שהוא

כחו עיניים עם בלונדים היו שלי החברים
 ככה. זה אבל טיפשי נשמע זה אולי לות•

 עם עירוניים, גם היו שלי החברים כל
 יהיה הבא גם ובטח קיבוצניקים, של נשמה
כזה.״

 בת היתד! כשהיא שלה, הראשון החבר
 סיפורים לה ומספר שירים, לה שר היה ,16
 במו אליו•, והתייחס שדוח, ועל פרחים על
בזה. יהיה הבא גם אולי קטנה. ילדה אל

 במשהו, לשלם תמיד צריך הצלחה על
 המקסימה, הצעירה הזמרת זוהר, ורבקה

משלמת. הנפלא, הקול בעלת
 ושלומי חיל־הים, בלהקת היתר, כשהיא
 בצבא, הוא גם ה ה שלה, החבר נבוני,

יל ועל משותפים, חיים על הרבה דיברו
 היה ״זה ועצים■ דשא עם ובית , אול דים

 לחיות באמת ״חשבנו מספרת, היא ממשי,״
יחד.״

 וגם ואחת, עשרים בת היא היום והנה,
ל הגיעו ושניהם ואחת, עשרים בן שלומי
 והיא שמאלה פונה והוא דרכים, פרשת
ההיפר. או ימינה,

או לסובב התחילו כוכבת הפכה כשהיא
 חברים, סביבה התאספו מעריצים, פתאום תה

 שאני רצה ״הוא מוכן. היה לא ושלומי
 אחד, ״יום מסבירה. היא שלו,״ רק ה אד,

בו וצצה, צץ ההצגה של החזרות בזמן
 הוא שם. היה והוא נשיקה, לי נתן נים
 שבונים לו חרה בכעס, האולם את עזב
 מה פתאום, מה שאל: הוא נשיקה. ל׳ נתן
ביניכם?״ יש

 ״יום לו. נעמה לא שלה ההצלחה גם
 והראתי פגישה, לנו היתד, אליו, באתי אחד

 כתבו מה תראה לו: ואמרתי עיתונים לו
 תרגיל לי יש בכעס: לי ענה והוא עלי,

אותי.״ מעניין לא זה במתמטיקה,
ב קצת שתשחק תנאי, לה העמיד הוא

 תפסיק שנתיים שנה בעוד אבל שלה, הצלחה
 ילדים, ויגדלו יתחתנו, הם ואז ע, לד,ופ
הסכ לא היא ועצים. דשא עם יפה, בבית

 חשוב יותר ״מה אותה: שאל הוא ואז מה,
זוהר רבקהלא והיא תחליטי,״ הזמרה, או אני לך?

! רו מ נפרדו. הם ואז להחליט, רצתהלז
ש ״מה אומרת, היא בינינו״, נגמר ״זה

באמ שמבין בחור זה עכשיו מחפשת אני
יודעת לא אני זה. את להעריך ויודע נות,

אולטימאטום

טובה חברה
 בחברה ותמיד אחר בויה פעם ונטו, בויה פעם הרבה. רואים מור רינה את
טובה.

 במאים. של בחברה השחקנים חברת את החליפה היא האחרון בזמן
 לא ממשי דבר שום איטלקיים. מערבונים במאי בחברת אותה ראו שעבר בשבוע

מזה. יבא
 שום יצא לא מזה גם איטלקיות. קומדיות במאי בחברת אותה ראו מפן לאחר

ממשי. דבר
 ייצא מזה אולי אנגלי. במאי בחברת השלישית, הפעם זו אותה, רואים השבוע

משהו.

 מי לכל לספר ידע ליאון אומרת, זאת
שה זה הוא כי בישראל, לו האזין שרק
לט יכולים יותר המדקדקים סמי. את ביא
 האמריקאי עורך־הדין רק בעצם שהוא עון
 אבל לארץ, סמי את שהביאה הקבוצה של
 שהוא אומר צ׳רני אם קטן. פרט באמת זה

להתוזכח? למה הביא. הוא אז הביא,
ה. עם דבר אותו הרצלי לפני־  מי לכל או

 שהוא הממושקף צ׳רני סיפר אותו, שפגש
 ס המדקדק אולפני־ההסרטה. חצי את קנה

ל פעם שוב יכולים
 על ידביעי ו דקדק

 בסך שהוא העובדה
 6 רק קנה הכל

חצי, לא אחוזים,
הוא, לא בכלל וזה
 שהוא הקבוצה אלא

 אבל אותה. מייצג
סי אותו שוב זה

 הבן־אדם אם פור.
 קנה שהוא לך אומר
 איכפת מה חצי,
ל לו שיהיה לך?

בריאות.

הביגןור
ע לפני עה שבו ת הגי קני ח ש  ?$ז*ן אילגה ה
ר. ארצה קו לבי
תה, יחד לבדה. באה לא היא ד, יד אי בי

צבע או עה באצבע,־ א ס הגי ת ג אין טבע שו  נ
ת ב ה יפה. מוז

ם ארבעה לפני רק בן. כן שי ד  היא חו
ה. התחתנ
א בעלה אי, הו ק סי ב מו ת ה כו ק סי ל מו
ם, ס סרטי ה ם ו שבי חד יו ה, י רני פו קלי א ב הו  ו

ב ת גן, כו מנ א ו הי ת, ו חק ש ש מ שי עם לה כ
מי.

ע שבו ר היא הבא ב חזו ה, אליו, ת לי אנג  ל
ה לי אנג מ רו הם ו חז תם. י לבי

ת כניו ת ץ שלה, ב ה מחיי חו ח שפ  גם יש מ
ה, סרטי כמה ה אבל טלוויזי  כי תלוי, ז

ר לא ת גם הן אלה אם ברו כניו ת  של ה
ה. הטלוויזי

המדביק
מ$נפת

 האמנות חודש של הראשון השבוע
 מילי הזמרת של בסימן עמד בצפת
״רין״. במלין שהופיעה מור,
 אחריה חיזרה צפת של האמנות כל

בלהט.
 שמפניה, לה הביאו הזקנים המחזרים

 זרי״ לה הביאו הצעירים והמחזרים
פרחים.

מת לטיולים אותה לקחה הבוהימה
 קבעה והבורגנות צפת, של לירח חת

 האמנים הקפה. בבתי פגישות איתה
 סתם והלא״אמנים סרנדות, לה שרו

 במו ראו שכולם עד סיפורים. לה סיפרו
 שלו- יוצאת מחוזרת אותה את עיניהם

ביו הזקנים האנשים אחד עם בת־זרוע
בצפת. תר

 אבל שלה. האבא זה אולי :חשבו
 שלוב״ אותו עם הופיעה היא כשלמחרת

 שיש התברר למחרתיים, גם וכן זרוע,
בגו. דברים

 אין אם או בגו דברים יש אם ואכן,
 אותו נראה שבוע באותו עוד בגו, דברים

 על ומדביק צפת בחוצות מסתובב זקן
 אותה של הפלאקאטים את הקירות

זמרת.


