
 שדוני דופק
במוזיאון

 מוזיאון המילה את שומעים כשאתם
 רציני מופו לעצמכם מתארים בטח אתם

 אנטי.־ פרופיסורים על־ידי שמנוהל ונישא
וגליהם. את גוררים שבקושי קות

 מבינים כבר שאתם כמה שמוכיח מה
ובמוזיאונים. באמנות

און של האמנותי המנהל  ישראל מוזי
 של (בנו פישר יונה ד״ר הוא למשל

ישר שגריר לשעבר ז״ל, פישר מורים
 וכמו דוקטור, שדוא וכמו באיטליה), אל

 נחשב הוא ככה מוזיאון, מנהל שהוא
 הרווקים לאחד עיר־הקודש חתיכות על־ידי

 שלושים בן הוא שם. ביותר המושכים
 בפניו, לעמוד שאין קסם בעל ומשהו,

מוזי לנהל כנראה גם יודע לזה ונוסף
 לנהל לו הציעו אפילו בזמנו כי אונים,

באמסטרדם. המוזיאון את
ל התחילה בערך חודשים שמונה לפגי

 בשם 19 בת יפהפייה במוזיאון עבוד
 ו־ המקסים בדוקטור שהתאהבה דנים,
ה כותלי בין רומן שהוליד דבר להיפך,

 כלום: עוד זה אבל מוזיאון.
 — אחד דוקטור עוד במוזיאון שם ישנו

 אבל פישר, של בן־גילו בערך שחר. ישי
 די־ אגף מנהל רק אלא אמנותי, מנהל לא

 מדברים לא הדוקטורים שני חנוכיות.
 שחר לדוקטור הפריע לא זה אבל ביניהם,
 עד פישר. דוקטור של בחתיכה להתאהב

 הוריה את לבקר נסעה שכשדנים כך, כדי
אתריה. שחר נסע בשוויץ,

 יודעת. לא אני בשוויץ בדיוק היה מה
 לפגי יודעת: כן אני בארץ היה מה אבל

 ודנים, פישר בין הרומן הסתיים חודשיים
 — לתמונה להיכנס מיד הזדרז שחר ואז

העלמה. עם התחתן חודש ולפני
ה שקיבלה הראשונה הפקודה היתד, ומה

 שאסור כמובן: הטרי? מהחתן הטרייה כלה
 בנדוזיאון יותר עצמה את להראות לה

 ישראל.
מה? אלא

 להפתיע רצתה לבעלה, יפה להיות רצתה
 קצצה אפילו היא כך לשם מחדש. אותו

— בקיצור הנהדר. שעיר, את בהזדמנות

ה התחילו כאשר אבל בערה. האהבה
חו כמה לפני ועוד לה, נשבר רינונים,

ו חזרו אבל לראשונה, נפרדו הם דשים
השלימו.

 של יואימו סופית, נפרדו הם ועכשיו
 אותה, צריך הוא ״מה זה: על הגיבה עמי

 אמיתית?״ מליונרית לו כשיש
כלבבי. אשר, הזאת. האמא כלבבי, אשר,

התאחד! ת.1הכם כל פועלי

מור ושרה עמי

במה. פתגל להיות הוא אמביציה, בעלי צעירים בין אלה, בימים מבוקש הכי המיקצוע
לברנג׳ה. להיכנס דרך ומחפשים כרגע שמסתובבים צעירים נמרים כמה אישית מכירה אני

מן במה פועלי כמה לעשות שהצליחו שמה היא הסיבה  גדולי הצליחו לא האחרון, בז
: תל־אביב של הזאבים

ת־זוהר שחקניות בין רומנים מתנהלים שבדרך־כלל זה חש במה, פועלי לבין שלנו וכוכבו
שואין אבל ישן. כבר זה — וכדומה מלאים  לאחרונה. רק הפרולטריון הגיע ממש של לני
 הבמה פועל טננבאום, עמירס עם אלכרשטיין חווה התחתנה שבועיים לפני

 הולכת זוהר רבקה׳דה שגם נראה ועכשיו — שלה במופעים שלה הבמה על שעכד 1
וצצה. בצץ שלה בהצגות שעבד ובלונדי, גבוה ך בחת ומאוהבת צמודה נראית היא בדרכה:

 שלא היחידי נישואים. על אפילו כבר מדברים מאוד, רצינית היא הזאת הצמודה ההליכה
שוט בשבילה. עסק לא שזה לה שייעץ רבקה׳לה, -של היועץ הוא מאושר כל־כך  לא פ

כוכבת. של למעמד נאה
היועץ. לעצת רבקה׳לה תקשיב לא שהפעם הוא, שלי הרושם

ברומא

ם, י נ ו י ד
ם י נ ו י ד

 שעבר בשבוע המתין מכם מישהו אם
 .,ארקיע״ למטוס לעלות ב״שדה־דוב"

 אינני״יפולה״לדאבוני־לצייו־לאן, שיובילו
 הודעה שמע איחור של שעה רבע וכעבור
 קילקול נתגלה כי נוסף, עיכוב שיהיה
 :בשבילו הפתעה לי יש אז — במטוס
גמור. בסדר היה המטוס

לגמרי. אחר משהו זה שהתקלקל מה
לא חברות״התעופה נוהגות בדרך־כלל

 ״אר־ מבתיהם. הצוות אנשי את סוף
הת וכאשר — כך נוהגת אינה קיע״
ש האמורה, הטיסה מועד כשהגיע ברר,

 מונית נשלחה נעדרים, והדיילת הטייס
מבתיהם. לחזעיקם בהולה

 איש, המונית מצאה לא הראשון בבית
 שניהם: את — מצאו השני בבית אבל

 לפי בדיוק לא לבושים והדיילת, הטייס
 קרה במיטה. נתגלו החברה, הוראות

נרדמו. הם אסון: להם
 דיונים ב״ארקיע״ מתנהלים עכשיו

 שאלה העסק. על להגיב איך קדחתניים
נשוי. שהטייס בגלל במיוחד, עדינה
? האלה הדיונים מכל הסוף, יהיה מה

 ההסתדרות נשיא גולדמן, נחום
לפ ועד הרצל שנולד מאז הציונית

 לנו. מוכרת אישיות הוא זמן־מה, ני
 עליו. לכם לספר צריכה לא הרי אני

יודעים. בטח אתם
 זה לכם, לספר כן רוצה שאני מה

 וזומר״ על האלה ההשמצות שכל איך
 לצעירים זקני־ציון בין קומוניקציה

 למשל, הנה, בלבד. השמצות הם
 לא השבעים־ומי־יודע־כמה בן גולדמן

 הזה היום עצם עד להתעניין חדל
 בנימין את ידע לא אשר הצעיר, בדור
הרצל. תיאודור זאב

יו לו (יש למשל ברומא, בדירתו
חד לי שיש מכפי בעולם, דירות תר

אלן בימים מתגוררת בדירה) רים

ר,כסף! חת

גולדמן נחום

צעי חיפאית רובינשטיין, אילנה
ב בזמנו שעבדה סקסית, דשנה, רה׳
 של מזכירתו היתה ואחר־כך כור,
 את פגשה היא שם קולק, טדי

להיפך. אולי או גולדמן,
גולד־ של בדירה אילנה עושה מה

 אומרת, זאת מה איטליה? בבירת מן
 כמובן. טלוויזיה, ברומא לומדת היא
 האיטלקיות העוזרות זה מצחיק והכי

 לה קוראות הן בדירה: שם האלו,
מטומט איזה גולדמן״. ״סניוריטת
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מי של מעצרם הוארך דשיוע ע תי  כ
ב שי ליי שר א א  הבימה, מנהלי שי!?, :

 להם יהיה אלה בימים ניספים. ימים לעשרה
 הגורל. בתהפוכות להרהר זמן הסתם מן

חב של יחסם היא העיקרית התר,פוכר,
 בבית־ לראותם בא לא מהם איש ריהם• !

 נודע כאשר מעצרם. את כשהאריבו המשפט
 לחקור עומדת שהמשטרה הבימה לחברי

 אחד כל לשקשק. כולם החלו איש, 25 עוד
 וכולם בעם, מהנבחרים אחד שהוא פחד
ה על לדבר ופחדו הפה את סתמו יחד

פרשה.
 שליח בא עוד אז מספיק, לא זה ואם

 באבו־כביר, המעצר לבית התיאטרון של
המפ את לו להחזיר שרף מאשר ביקש
שברשו הבימה של המכונית של תחות

 שרף מתפקידו. מכתב־השעייה לו ומסר תו,
 המפתחות את יחזיר שהוא בתגובה, הודיע,

מבית־הסוהר. כשיצא רק
 אם לכולם: בינתיים, ברור אחד דבר
 בת־ מעלו. הם לכיסם לא — דשניים מעלו
 ובעלה צנועה, שכורה בדירה גרה עמי

 של בדירה גר שרף בשמן. ישכיר עובד
 יל- שלושה אשתו, עם חדרים •חצי שניים

 הקשישה• ואמו דיב
הכסף? הלך זאת בכל לאן אז

בולים

נשים
-לא.

מי אל־על דייל את זוכרים ר, ע  מו
 הוזכר בשעתו זוכרים. לא זיסמן? לשעבר

אב של המפורסמת הבולים בפרשת שמו
 על אז נעצר אפילו עמי שניאור. רהם

רציני. משהו לא אבל בוקים, העברת
 לקבל עמי עומד ועכשיו אז, היד, זה

 קרי־ לשעבר שרה, מרעיתו גירושיו את
נישואים. שנתיים אחרי שמן,

 — הזה בעם רווחת פופולארית שמועה
 אוסיף שלא טוב יותר נכונותה מידת ועל
 חבר׳ה הם אל־על שדיילי — פרטים לכם

 המין עם קשריהם מבחינת מאוד, עליזים
 אין האגדה, מספרת הדיילים, ומכל השני.

ונפלאות. לניסים שלנו עמי כמו
 לאוזני שהגיעה עד האגדה נפוצה וכר,
 אלופה מעללי על זו שמעה בארץ. אשתו

 שמוכן הטיפוס לא שהיא והחליטה —
בהת בהחלט, שמובן מה זה. את לסבול

 לה ויש רצינית, חתיכה שהיא בזה חשב
עשיר. קבלן אבא

 תחת שרה עברה נישואיהם בשנתיים
היא תמיד תל־אביב: ספרי כל של ידיהם


