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 סביב לא״נורמליות שמועות הולכות
 שניהם יצחקי. ועליזה גרגר יוסי

מרי׳/ של מצטיינים שחקנים א שני- ה״ק

סי יו

 לא כנראה אבל — טובים ידידים הם
מזה. יותר

״ לא ״אנחנו  יוסי מסר מתחתנים,
ש אפילו שמספרים יודע ״אני אישית.
הגירו־ באו ולכן מעשה בשעת נתפסתי

ת על נהרו
מנהטן

 החדש לעולם הפליג עליו. הלב בואב
והא שלום, הצחורה, אנייתו סיפון על

 דולארים עליה יעמיס מעט שעוד מין
 של העכורים למימיו וישוב ומתנדבים,

 לשלום. קריאות לשדר כדי התיכון הים
בי לו יושב זה במקום י תן אי  סיפון על כ
 ומעמיד מנהטן, בנהר העוגנת אנייתו,

פנים.
 רשות לו נתך לינזי ץ׳ג ראש־העיר

 במה דמי־רציף, ללא חינם, שם לעגון
 הרבה להיות עלול וזה ירצה. שהוא זמן
זמן.

 מה אוכל הקברניט, בחדר ישן הוא
 לחבורת חלומותיו את ומספר שמזדמן,
 על והשורצים אותו המעריצים ההיפים
הסיפון.

מאוד. רעים העסקים?
 בן־דודו את בארץ השאיר למשל, הנה,
רן ה קליפורניה. את שינהל כדי ?כהן א

 לי מספיקה לי, האמינו אבל שלה. שים
מתחתן.״ לא אני בחיים. אחת אכזבה

 עליזה כשהתגרשה התחילו השמועות
 גזר״) ראש מ״פראנסואה אותה (זוכרים
 ה• שחקן הוא גם אריה, מבעלה

 לה שהיה ברבנות כשסיפר ״קאמרי״.
הר כל את קיבל גרבר, יוסי עם רומן
ה היא שלהם. המשותף כוש ח  רק לק
הפטיפון. את

 עם נשוי הרחוק בעבר שהיה יוסי,
אה בגלל אותו שעזבה קורן, יהודית

עמו אז נפגע ב״קאמרי״, אחרת בה
 הגברים עם אותו לראות התחילו קות.

הפ שלא דבר — בארץ ביותר היפים
 היפות הנשים עם גם להיראות לו ריע

 עם התחתן כימעט הוא בארץ. ביותר
 זה האחרון ברגע אבל הררי, ירדנה

נפסק.
 בעלה־לש• אריה, את נשכח שלא כן,

 רציני רומן פיתח הוא עליזה. של עבר
 ״תיאטרון שחקנית אשד, אסי עם

 שחקנית לאחרונה שהפכה חיפה״
״הקאמרי״.

שיי הפועלות הנשמות שכל העיקר
תיאטרון. לאותו כות

זעקה
בחשיפה

 בהצגה שעבר, שלישי ביום נשמע זה
מן בתל־אביב, ארמון־דויד בקולנוע שנייה

ב היה כשהסרט ע, ביצי השניה השורה
עיצומו:

לא אתה מייד ים הידי את ״תוריד
החושן?״ את לנצל מתבייש

 עוזבת נערה נראתה מכן לאחר סיד
 אחריה דקות כמה בעבור היציע. את

מן גם המקום ■את נטש ב א ס ר פו  :ז
ד, א  ושכולם ,70ה־ לגיל מאוד שמ(זקרב מ
 הוא לוליטות. אחרי כמשוגע אותו מכירים

נע כמו רוקד בדיסקוטקים, קבועה דמות
מת ,17 בן נער כמו מתהולל ,17 בת רה

.17 בן נער כמו בדח
בקול לעשות רוצה שהוא הפלא מה

?17 בן נער שעושה מה נוע

 שהוא לו היה כשנידמה זמן, כמה אחרי
 לקבל צריך שהיה הכסף את מקבל אינו

 זכות־ את ביטל בתל־אביב, העסק מן
 שהוא מפני אולי בן־דודו. של החתימה

 לפתוח עומד היקר שהבן־דוד שמע, גם
י משלו. הודית מסעדה

קצת להיות עלול זה ארצה? לחזור ־
 שנה של תנאי על פסק־דין יש מסובך.
מאסר.
עם שלו שהמשא־ומתן התיקווה? מר,
מוכן הוא יצליח. מאיר גולדווין מטרו

 אלף 150 תמורת חייו סיפור את למכור
 צריך הסרט. מהכנסות אחוזים פלוס דולאר,

לקנות. מובן מ.ג.מ. אם לראות רק

ו בתל־אביב, לרבנות זוג נכנם השבוע
 גרושים. יחידים שני בתור משם יצא
 שני יהיו שבקרוב גרושים שני אבל

זוגות•
 הידועים כאלה אלא זוג׳ סתם ולא

אושרוב. ושלמה יהודית בבוהימה:
 את עזבה יהודית זמן. הרבה נמשך זה

כש וחצי,■ שנתיים לפני למעשה, שלמה,
שלו. ביותר הטוב בחבר התאהבה
 לעצמו שכר הבית, את עזב שלמה

המבוק הגברים אחד והפך דירת־רווק
 בעיר, רק לא בעצם, בעיר. ביותר שים
 לעשות היה ויכול מדריך־תיירים, הוא
 בכל אבל ארץ־ישראל. רחבי בכל זאת
 בשביל לא ״אני מבהיר: היה ואתר אתר

חתונה!״
 עם היה שלו ביותר הידוע הרומן

 ש־ שלאחר זו אגרגרד, אולה הדנית
והשמי לקופנהאגן חזרה הרומן נתהיים

 הישראליים, הגברים את שם בעתונות ,,צו
השאר. וכל הקיבוץ את

 משנה, למעלה לפני שאומרים, כמו פעם,
ו הזמין ק י א מן מ ג׳ ר  בביתו למסיבה תו

ה בשם טובה ידידה שלמה, של כ ל  מ
ש. רדו  שנה. 19ב־ מאושרוב צעירה היא א

 הוא אם צעירה, היא כמה לכם מראה זה
 ישבה הבלונדית מלכה אז .41 בן הכל בסך

 צעקה: היא כשפתאום מהמסיבה, ונהנתה
״אי!״

 מוכרחים שהיו כאלה, כאבים אותה תקפו
סו שמלכה קבע הוא רופא. להזעיק מייד
 כתוצאה משהו, או שבורה מחוליה בלת

 מעבודתה שיצאה שעה במדרגות, מנפילה
 אסור בקיצור: גפטר. אלה של בבוטיק

. אותה. להזיז
ב להישאר אותה הזמין הג׳נטלמן שלמה

 לישון ועבר מיטתו את לה פינה דירתו,
ש עד במסירות, בה טיפל אחר• בחדר
בירוש להדסה אותה להעביר היה אפשר

עמי הרופא ידידו של לטיפולו לים,
לעדי. ג

קו היה שלו, אורחת שהיתר, הזמן כל
 אבל אחרות. עם רק התעסק לגמרי. רקטי

קוש־ כאלה שקשרים וכשגילו כשהחלימה,

 ממשפחת שניים :השבוע חתונת
קבר ,47 שס,1ב סאם הוא: אל־על.

 המיבצעיס במחלקת היום העובד ניט
 מסיבות שקורקע אחרי החברה, של

בלונ ,33 גמזו, נעמי :היא בריאות.
 חברת־ במשרדי עובדת ונאה, דית

בלוד. אל־על התעופה

 ואמר האחרות את זנח הוא אותם, רים
 לא אותה: הזהירו ידידיה שאמר. מה לה

 שמתחתן. מהסוג לא הוא לך, כדאי
גט קיבלה היא אותה. הרתיע לא זה

 להכותה נוהג שהיה המונית, נהג מבעלה,
 הם — התגרש שלמה שגם אחרי ועכשיו
חופה. תהיה חודשיים שבעוד הודיעו

 תתחתן. כן גם יהודית, שלמה, של ואשתו
 חודשים. שלושה בעוד

חייהם. ימי שאר כל מאושרים וכולם

,ה של טובים הכי מהחברים הרבה
הם לחתונה: לבוא יכלו לא שניים

3פא

 בקיבוץ בספר, עבודה לשבוע התנדבו
הגולן. שער

 השני: הסיבוב זה שניהם בשביל
 הדה לעיתונאית קודם נשוי היה הוא

 נשואה היתה היא מהארץ; בושם
גמזו. חיים של לבן־אחיו מקודם
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מדורה שהדליק המצית אשרי
:סרט-טלוויזיה להפקת המוכן מן תסריט הנה
להו הזדמנות מחפש חסר־אמצעים, אך ויפה, צעיר גבר

כבמאי״סרטים. כישרונו את כיח
 צעירה אשה לא אם מוצא הוא ומה ומחפש, מחפש

וה המשקיעים בחוגי מהלכים לה שיש אמידה, וגם ונאה
מפיקים.
מיו, מלוא את עליה מפעיל הגבר  מתחבר איתה, יוצא קס

ם. לו מלווה היא כך כדי ותוך עימה,  לירות, כמה לא כספי
 טובת- אשה עושה לא מה כי טובות. לירות אלפי כמה אלא

י דרכו את המחפש מוכשר צעיר למען לב
 הגאוני הישראלי הסרט סוף־טוף לצאת היה יבול מזה

. הראשון, . . א ל ו ל
 שם מוצא הוא ומה האשה, לבית הצעיר בא אחד לילה

 הגבר. את להרגיז יכול זה כיותר? הטוב חברו את לא אם
בע יקרה, טבעת־יהלומים גם נעלמים מזה חוץ נעלם. הוא

 תוצרת טהור, מכסף ומצית לירות, אלפי כמה של רך
״דאנהיל״.

 טבעות־יהלומים, אוהבת היא אבל טובת־לב, היא האשה
 בפנייה מאיימת היא ״דאנהיל״. מתוצרת מציתים ובעיקר

 של הנפשי מצבו לגבי שונות הערות משמיעה וגם למשטרה,
המוכשר. הצעיר

לח לאשה מציע הוא מוכשר. באמת שהוא מוכיח הצעיר
 את עורך כשהוא ואכן, הטבעת. את ולמצוא בביתה פש

וב ומייד, תיכף הטבעת את מוצא הוא הדרמאתי, החיפוש
ם כן. לפני הטבעת היתה לא שם — בולט מקו

טובת־הלב. האשה את מרגיז וזה נמצא. לא המצית אבל
 האשה רעת על כשעולה בייחוד גבול, יש לטוב-לב גם כי

ת זה ברגע אולי מקשט ״דאנהיל״ מתוצרת שלה שהמצית  א
אחרת. טובת-לב אשה של ארנקה
 עור שהמצית ייתכן אך ידוע. אינו עדיין התסריט סוף

גדולה. להבה יצית
 בי הישראלית. בטלוויזיה יופק לא זה תסריט

הידו האנשים אחד דווקא הוא העלילה גיבור
בטלוויזיה. עים
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