
 הייתי לא בארץ אנקורי מרגלית של הנוכחי הביקור את
 שומעת, שאני מה לפי לשפוט אם ביותר. כמאושר מגדירה

 בתל- בן־יהודה שברחוב בבית שכניה, כל ששומעים מת ולפי
מוצלח. כן כל לא ביקור זה הרי אביב,

 ביותר, גבוהות באוקטבות דיאלוגים אלה שם, ששומעים מה
 — הדירה דיירי בין המוחלפים ביותר, חד־משמעי ובסיגנון
מאידן. ),22( שישן גגי וחלום־חייה, מחד, )32( מרגלית

בשיער, כיכבו ששניהם מהימים עוד בגבי המאוהבת מרגלית,
 לשם בארצות־הברית, שהותה זמן כל איתו להתכתב חדלה לא

בברודווי. זורבה בהצגת לשחק כדי נסעה היא

 מדירת■ גבי עקר בארץ, לביקור עכשיו הגיעה שהיא וברגע
בדירתה. מרגלית עם לגור ועבר בגבעתיים, שלו הרווקים

 להתלוות לעבור. מוכן שהוא רחוק הכי שזה היא, הצרה
הו לא מוכן. לא הוא ביקשה, שמרגלית כמו לניו״יורק, אליה
 להקת- :גבי שהסביר כפי הסיבה, שתתאבד. הצהרתה גם עילה
 לוי, זוהר המתופף אלוני, ממירי עתה המוקמת חדשה, זמר

עצמו. וגבי הצ׳רצ׳ילים אחד

 לניו״יורק תחזור מרגלית :תשמעו לי אם התחזית,
ושושן אנקוריולבדה. עצובה,

ה ר חז ת ב רגנו בו ל
 לאוגוסט 30ב־ אבל להאמין, אולי קשה
 ביותר הבוהמיות הטיפוסיות אחת תחזור

 ברכה השחקנית בישראל, הבוהמה של
 והטובה. הישנה הבורגנות לחיק )31( נאמן
יותר, ולא פחות לא זה, את תעשה היא

שקי שהחינוך כנראה ושקט. ילדים, בעל,
 לידה, היושבת אמה, זאת.״ בכל ניצח בלתי

 בהינהוניס מעלה־מטה, בראשה מנענעת
רבי־משמעות.

ב בזה להיווכח יוכל מאמין, שלא ומי

 חזר הצהריים, אחר בארבע שישי, ביום
 שהופיע לאחר לצרפת, בראנט מייק
 פצועי ובחתונת צה״ל, חיילי בפני אצלנו
 שמחה הפצועים אבי שאירגן צה״ל

ברמת־גן. הובצברג

 שאיתה לאהובת־חייו, ז חזר הוא ולאן
השמועה. מספרת כן להתחתן, עומד הוא

אצי והיא — פולמוצ׳י מריה שמה
 ,26 בת כן) אחת, (עוד איטלקיה לה

 אבל — מייק של 24ה־ לעומת — אמנם
 במתנה לו קנתה היא זאת לעומת
 ומאחר למיליונרית. כיאה ,280 מרצדס
 כבר בלונדון, לגור לעבור מתעתד שמייק
 תבנה שהיא הארמון את מתכננת החלה

שניהם. בשביל שם
תת היא שם בתל־אביב, בבית־ויצ״ו אלא
 צבר זהו לוי• דויד עם לחופה מתחת ייצב

 שנים שלנש ששהה חשמל מהנדס ,37 בן
 בפרס. שנה מזה והעובד בארצות־הברית,

מהו אזרח מהוגן, בורגני טיפוס — בקיצור
 ושאר למדינה, קונסטרוקטיבי אזרח גן,

ירקות.
 רוצה. שברכה מה בדיוק מסתבר, וזה,

בית, ״רוצה לי. הודיעה לבורגנות,״ ״חזרתי

 הוא אגב, הנורמלי, שמה — ברכה חתונה.
 נצר לגלות, נעים לא והיא, מוהליבר,

 תעמוד — המפורסמת מוהליבר למשפחת
ואפי בדואית, בשמלה לא בחופתה, שם,

 אורגנזת בשמלה לבושה אלא יחפה, לא לו
 האדם. כאחת ממש ומהוגנת. בורגנית לבנה
 הבעל עם תיסע היא החופה, אחרי ומייד

המניין. מן לעקרת־בית שם ותהפוך לטהרן,
גיבורים. נפלו איך

מת הייתי במקומכם אני ז מאי אלא
 בהסתייגות. קצת הזה לסיפור ייחסת

 נכון, להיות מכדי מדי יפה פשוט הוא
 לוודא הצלחתי שלא גם מת לי. נדמה
1 הא ונראה, נחיה אז אותו.

וידידה גלד

לעצ־ אומרות הן ואז, עליהן, מפעיל שאני
 1 — להתנגד חסרות־אונים כמובן הן מן, ,

 לא שהן מהירות ובאיזה מתנגדות. 'ולא
מתנגדות.״ ,

 בשביל אינן, האלה הבנות שכל אלא
 1 המטרה. להשגת אמצעי אלא הקסמים, איש |

)פרנסים על מצביע כשהוא אורי, אומר
 | :עברית למזלה מבינה שאינה היפהפיה, )

יפה עם לצאת חשוב, ודי נעים די ״זה
 במיל. שכל לה שאין אפילו כמוה. פיות '

 בחורה זו להשיג, מעוניין שאני מה אבל
 1 אני סוד. לא זה כסף. הרבה כסף. עם 1

וחתי וטובים, קלים חיים לי להשיג רוצה
 לזה. האידיאלית הדרך היא עשירה כה !

 לא זה תמיד, לי אמצא אני — אהבות
בעייה. |

 שהמיליונרית היא שלי הצרה ״בינתיים,
 ואילו נשואה. כבר — שהכרתי היחידה '

 מכיר, שאני הלא־נשואה ביותר ,העשירה
 בתי־מלון שרשרת בעל של בתו רק !היא

 סבלנות. לי יש — דבר אין אבל ,בארץ.
למטרה.״ בדרך אני !

ור,אינ המבריק חיוכה את חייכה פרנסים
 התמים חיוכו את חייך אורי טילגנטי, י

 מהרהרת לדרכי, לי הלכתי ואני ,והשקט,
 עוד הבחור, את מכירה אני שאם לעצמי י

 מיל- עם לחופה מתחת עומד לראותו ,אזכה
יותר. או פחות צעירה, יונרית י

מדוע
ח!

מתמסרות
? גלר לאורי

זוכרים.! בטח גלד? אורי את זוכרים
׳ לכם, שהזכרתי עכשיו ? לשכוח אפשר איך

 ן קצת היה האחרון שבזמן ודאי נזכרים אתם ן
 שאמר כמו שקטה, הארץ ממנו. שקט

אלתרמן. ן
 פגשתי עצמו. אורי זה שקט שלא מי
 1באלגנ־ עטופה זרועו כשעל השבוע !אותו
משהו, פרנסים בשם יפהפיה דיילת טיות

 {היה הוא מזמן לא שרק לי הזכיר וזה }
 היה הוא זה ולפני גורן, שרה של החבר
 { — זה ולפני לביא, עירית של |חבר

 קצר חשבון לעשות התחלתי בקיצור,
 י בעל הזה, שהבחור במפתיע וגיליתי ומהיר, |

 הוא, והישר, הגלוי והמבט התמים החיוך
 הדון־ז׳ואנים אחד ובביטחה, בד,שקט |ככד,

כיום. המסלול על 'הפעילים
 | זה, את עושה הוא איך אותו, שאלתי

שלו: האופייני בגילוי־הלב לי, ענה והוא
,כלו־' שלי. לטלפטיה קשר כל לזה ״אין

,טלפטיה. שום עליהן מפעיל לא י נ א מר,
ת מאי? אלא 1 ו נ ב ;עצמן את משכנעות ה


