
פופית שד הוויווגה

 קיבלתי אתמול, שבועיים. לפני היה זה
 אמר כה אז עצמה. הדבר מבעלת מכתב

: זרתוסטרא
 כדאי שאתה. מי שטרנברג, אדון ״שמע
 שולח שאתה לפני הפרטים, את שתברר
מה שפוטרתי נכון הזה. להעולס מכתבים

 לברודווי. שהגיעה לפני עוד זורבה צגת
 שלי, הקטן הבן היתה שפוטרתי הסיבה אבל

 לדאוג שהעדפתי שלוש, בן כיום שהוא
שלי. הקריירה חשבון על — לו

 עכשיו מתחדשת זורבה הצגת :״לידיעתך
 מייקל ישחק זורבה את חדש. צוזת עם

מא את ידוע. קולנוע שחקן קרמויאן,
 ויויאן תשחק (בובולינד.) הורטאנז דאם

 תפקיד את תשחק אנקורי ומרגלית כדיין.
 עבורה. שנכתב תפקיד — הקונפרנסיה

י ארצות־הברית, ברחבי סיבוב תערוך ההצגה ר ו ק נ תךן א ד ל

טובה וכלה גרנות דני חתן

נבית-הסוהר כ?ה ?מצוא איו
 אינני לכך התשובה את ? באמת איך
 שיודע. מישהו על יודעת אני אבל יודעת.

 לפנות יכולים אתם אתכם, מעניין זה ואם
אליו.

 של אחיו קראום, צדוק הוא המישהו
קראום. שמואליק הזמר

ברי על לקלבוש שנה לחצי הוכנס צדוק
בג אותו הכניסו למעשיהו ממעשיהו. חה
הח את אצלו. שמצאו חשיש קילו 36 לל

.כש אצלו מצאו שיש . היסטו זד, כל אבל .
 הופיע שלאחרונה הוא, עכשיו הסיפור ריה.
 כדי בירושלים, העליון בביודהמשפט צדוק

חמור. כעונש בעיניו שנראה מה על לערער
לראות צריכים הייתם ? אמרתי הופיע

מהורהר ר,ראום

 15 איזה של קבוצה שם היתד, :הופעה
 עונשיהם על לערער כולם שבאו צדיקים

 מגונדר שלנו, צדוק לו יושב ובאמצע —
ה לכבוד שגרמו הברכ-ים, עד עור במגפי

יו ויתקון, אלפרד העליונים שופטים
עיניים. ללטוש כהן וחיים זוסמן אל

 ברח הוא שגמעשיהו להם הסביר צדוק
 והעירעור התקפת־לב, קיבל שאביו בגלל

להתח עומד שהוא בגלל הוא שלו הנוכחי
 טובה סיבה תמיד זו להתחתן עומד תן,

תקופות־מעצר. להקטין
 זה לדעת, רוצה הייתי שאני מה אבל

 כשהוא להתחתן. בעצם עומד, הוא מי עם
 של ידידה היה הוא לבית־הסוהר, הוכנס

 האמריקאית התיירת סיקלם, ז׳אקלין
 ז׳אקלין החשיש. בגלל איחו יחד שנעצרה

שוח היא בחייו. היחידה האשד, אז היתד,
 רק — מאיפה אז הארץ. את ועזבה ררה

מוע עכשיו לו יש — שואלת אני מאיפה,
? בכלא הזמן כל כשהוא לחתונה, מדת
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 לעמוד שמסוגלת בחורה נבר ראיתם נו,
 החיילות שתי הגיעו ז נזה אישי קסם בפני

 שהה־ לב שמו אז ורק לקולנוע, ופופיק
 בלית־ברירוז, מזמן. נגמרה כבר היומית צגה
 מוזר שבמקרה פופיק, של לדירתו עלו

ש כמו קפה ושתו למקום, קרובה היתה
 את לאבד פופיק הצליח ומשם מפה אומרים.
 עכשיו, נילי. עם ונשאר השנייה, החיילת
הסוף. עד כבר איתה יישאר הוא כנראה,

 המשפחות עס ברחובות נערכה החופה
 אליה במיני־מנדיס, מסיבה נערכה ואחריה
 היסב שניכרה עובדה הבוהימה. כל הוזמנה

שנתקבלו. המתנות במיעוט
 שהביאה זוהר, רבקה׳לה מהכלל יצאו

 שהביאה ליפשיץ, נחמה בובות, שתי
ל גדול, ציק שנ רק השאר אחרים. ועוד פ

. ו ת ש ״ ייו - י 0171״ ר ו ר  את היפנם ד
י ק י  כיסאות שני בין אותה השכיב דיין, ת
 כפיים מחאו האורחים וכל עליה, ונעמד

 בין שסבל והיחידי ויסקי• ארגז וחיסלו
 השימ־ חתן היה והמתרוננים העליזים כל
 צווארו את הזמן כל ששיפשף עצמו, חה

 להביט הסתגלות בתהליך עדיין הוא הכואב:
אשתו. של 167ל״ שלו 160 מה הזמן כל

 לן יהיו שלא תתרגל. חביבי, דבר, אין
בחיים. גרועות יותר צרות

נע פעם הכריזה יהיה,״ גדול הקטן ה ץ
/  בהתכוונה כך־קיקי, מיקי רת־הזוהר ( /

 בשבוע ארנון. (פופיק) מרדכי לידידה
 גדול. שהוא עצמו פופיק גם החליט שעבר
להתחתן. נדי גדול מספיק
 אלון, נילי עם זה את עשה הוא
 נכה, סתם פגש הוא שאותה 19 בת חיילת

 בחל־אביב אבן־גבירול ברחוב אחד, יום
שנה. חצי לפני

 שם הלכה ונילי ברחוב, שם הלך פופיק
 פופיק שלה. חברה עוד עם ברחוב, בן גם

המ בדרכו טוב. נ■ וירא מבט, בה הכניס
 עם״ קבל הבריז דוגרי, אליה ניגש יוחדת,

 יש מה ? רצות אתן מה רגע, ״רגע, : ועדה
מציץ פופיקאז הולך, ואני הולכות, אתן פה? למהר
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 את מכיר מיבם מישהו אם יודעת אינניבחתונה סטריפטיז

ארצית• מוירג׳יניה, שטרנברג, שאול

 איך ללונדון. או לברודוזי תגיע כך ואחר
שטרנברג? אדון זה,

 אז אגב׳ אותך, מעניין דווקא זה ״ואם
 לך יש ואם בכלל. 30 לי מלאו לא עוד

 שם, בוירג׳יניה בשבילי חתן איזה במקרה
הזה.״ העולם דרך שוב אלי תתקשר אז

 ראשון ביום השתתפו איש 3000 אולי
ת דני הזמר של בחתונה השבוע רנו  ג

ה עם ב  בני שמה! היו לא מי)לוי. טו
 ציבור, אישי רקדנים, שחקנים, משפחה,
וחשפניות. — מעדנים שמפניה,

 של האבא חינם סיפק החשפניות את
 ״כליף״ מועדון בעל לוי, חיים הכלה,

היפואי.
 זאת במועדון. נערכה שהחתונה מובן
 חס לא, החופה המסיבה. רק אומרת,
לנו. חסר זה עוד וחלילה.

שהחתו אגב, דרך צודק, גם היה זה
ה בגלל רק לא ב״כליף״. נערכה נה

א, ב  הכלה נפגשו ששם בגלל גם אלא א
 במועדון, הופיע כשדני לראשונה, והחתן

כשנה. לפני
מז היו לוא הרגילים, ״כליף״ אורחי

 היו החתונה, למסיבת במיקרה דמנים
כל המסיבה כי מוכרת. תוכנית רואים

 של הרגילה התוכנית את בעצם לה
 סיפק אותו אחד, מספר מלבד ״כליף״,
ש לאחר הכלה, אבי לחתונה במיוחד

 עלה הוא :מיותרות כוסיות כמה שתה
 תוכנית הגיש האולם, במרכז שולחן על

האישי. בביצועו משובחת ריקודים
!הבת לב לשמח כדי עושים לא מה

̂תבית ותשתוק תתו ן
 מה כל אותו. מכירה לא אני גם הברית.

 הוא שבועיים שלפני זה עליו, יודעת שאני
 הסיפור שכל וטען למערכת, מכתב שלח

 לניו־יורק נסעה אנקורי מרגלית כאילו
 היא בברודווי זורבה בהצגת לככב כדי

 מרגלית ובכלל נסגרה, ההצגה כי להד״ם,
 לפני הבכורה הצגת ערב ממנה פוטרה

 בכלל, ,36 בת היא מרגלית ובכלל שנתיים,
ובכלל. לכם. ותתביישו

לצ יודעת היא :להודות מוכרחים אתם
הזה. האנקור ייץ,


