
צחות

ב ייזכר הזיכרון, את קצת שיאמץ מי
 ארבע לפני של בחתונד״־של־השגה וודאי
 מועדון בעל לוי, חיים כשאבא שנים,
 מוכה, שלו, הקטנה הבת את חיתן כליף,

גרנות. דני הזמר־המלחין עם
 המועדון את אז מילא המאושר האבא

 והדלי־ איש, שלושת׳לפים באיזה הגדול
 כמים, ישם נשפכו המרה והטיפה קטסים

הגדולה. לשיסחה כיאה
 בטוחים כולם היו התחתנו, ודני כשטובה

 — סלולה זה מה סלולה. שלפניהם שהדרך
 יכולים שרק הטובים הדברים בכל מרוצפת

ומאוהב. טרי לזוג לקרות
 מצלצלים, מחוסר סובל אינו לוי אבא
 לא שבכלל מה זה, עם ויחד לכל, כידוע
 מצויינים קשרים בעל גם הוא — מפריע
 כימעט אין בארץ. והאמנות הבידור בהוגי

 לא שעוד עצמו, את המכבד ישראלי אמן
בכליף. הופיע

 הצעיר הזוג את לכך מוסיפים הייתם
אחד וכל יחד, ומוצלחים יפים שהיו עצמו,

ודני טובה
לא־טוב סוף

 להישבע מוכנים שהייתם ספק אין לחוד,
יהיה. גדול — הקטן הזוג שזה

 רעש אז עשתה שלהם המפוארת החתונה
הכוונה. היתה שאומנם כפי עצום,

 — אבל סוף, לעניין בא אלה שבימים אלא
 ואיי התגרשו. ודני טובה דקה. דממה בקול

 למה, דני את לשאול לכם מייעצת לא
 מים, פיו ממלא הוא התגרש. הוא בעצם,
דום־שתיקה. על שומר

 שני יש חופה, ויליד 26ה־ בן לדני
 אחד אח ועוד זמר, הוא שגם רפי, :אחים

 מכולם. וה״מרובע״ הבכור גדי, ששמו
 זמר, איננו שינוי, לשם הוא, — עובדה

האחים. של האבא כמו מהנדס, אלא
 ידני עבר שהתגרש, אחרי עכשיו, אז
הת כבר הוא שגם רפי, אחיו אצל לגור
 שנות ארבע אחרי שנים, לפני פעם, גרש

נישואין.
 שצרות שאמר אחד, חכם איש היה אבל
בצרורות. ;באות
 להתגרש, הספיק רק למשל. דני, את קחו
 לפני לא־נעימים. דברים עוד לו קרו וכבר

 הלבנה הב.מ.וו. את פרצו ימים שלושה
 של בשווי כלי־נגינה מתוכה וגנבו שלו,

לירות. 4,500
 אחרי- אתמול אז מספיק, לא זה ואם

 בתל־אביב, בן־יהודה ברחוב הצהריים,
 ואושפז נפגע אופנוע, עם התנגש הוא

בבות־החולים.
מ יותר תדע ושלא דני, בריא, תהיה

צרות.
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 ̂ והתחזק. הלך להכעיס, כאילו דווקא,
 1 חוג־מכריהם על החביבות השאלות ואחת

? הסוף יהיה מה :היתד, הרחב,

ש לאן לנסוע זכאית היא וכי הבגרות,
ביקרו. חפץ שליבה מי עם ולהיפגש תרצה,
 לישראל. פאמי טסה יום באותו עוד

 בול- טובי לה ערך בן־גוריון בנמל־התעופה
לוהטת. מלכותית, קבלת־פנים טיני

 הפרשה על דיווחה ההולנדית העיתונות
 דה־טלגרף והעיתון המאושר, סיומה ועל
 של רעייתו דיקי, של דבריה את ציטט אף

:שאמרה בולטיני,
 צעירות. בחורות עם התעסק תמיד ״בעלי

 עם יפסיק שהוא תיקווה כל איבדתי כבר
פעם.״ זה

למקו בולטיני טוני גילה בינתיים אך
 מצויות לישראל מהולנד בדרך כי רביו,
הולנדיות. חתיכות כמה עוד כרגע

ב צפוי בן־גוריון שנמל־התעופה נראה
מל קבלות־פנים לכמה מאד הקרוב עתיד

נוספות. לוהטות כותיות

איל■שד
 בריקוד, רותי, אותו ליוותה ובינתיים

בטלוויזיה. שלו תוכניות־היחיד בכל
 ייאלצו שהם הרבה חסר היה שלא אלא

ב התפרסמו כאשד ידידותם, את להפסיק
 שהתרסק התורכי המטוס על הידיעות ארץ

 ניספו, נוסעיו וכל פריס של בנמל־התעופה
 שהיו הידיעות לפי בהלם. אילי הוכה
 בין במטוס, להימצא אמורה היתה בידו

 בעלת שהיא דודים, אשתו, הניספים,
לאיס לנסוע שעמידה בלונדון, בוטיק
 לאחר- רק עסקיה. לצורך כניראה טנבול,

דו כי אנגליה עיתוני דיווחו כאשר מכן,
 האחרון ברגע החליטה, גורליצקי דים

 רווח אחד, ביום נסיעתה את לדחות ממש,
בנס. ניצלה היא לו.

 על יריבה מצפה זאת, לעומת לדותי,
 אילי, בלתי־צפוי. מכיוון אילי של ליבו
 צעיר לגאון נחשב זאת, יודע שאינו למי

 כשעוד העניין. על ומישוגע במתימטיקה,
בפ ולמד שנים, לפני לגילה, נשוי היה

 תל־אביב, באוניברסיטת למתימטיקה קולטה
הפקולטה. של המצטיין כסטודנט נחשב
 אותו מובילות ורגליו קום, שמשכים יומי

 את שם לראות יוכל לילינבלום, לרחוב
 כשהוא הבורסה, באולם בוקר־בוקר, אילי

 הבורסה, במתרחש. פעיל באורח משתתף
 אהבות־חייו הן אלו — והתיאטרון האשה

לעצמו. בוחר שהוא בסדר אילי, של
 אולי בהצגה כעת מופיע הוא בערבים

 להיט המהווה ?, לארוחת־הבוקר תישארי
ברציפות. השנייה השנה זו בלונדון

ההו הקירקם בעל ),47( בולטיני טוני
קי לאישתו נשוי לנדי,  הבנות, אם ),44( די

 בילה מרביתן שאת שנה, 30ל- קרוב זה
ברחבי־העולם. בסייורי־הופעות

 בדרכו הולנד, את הקירקס שיצא לפני
 את גם איתו לקחת טוני ביקש לישראל,

סוער. רומן ניהל עימה פאמי, חברתו
 איימה נוספת. ארובת לו קמה סאן אך

 של תעודותיה כל את החרימה פאמי של
 לישראל. נסיעתה את למנוע בניסיון בתה,

 פאמי ואילו ישראלה, לדרכו יצא הקירקס
 אל עורג וליבה בהולנד, נשארה הבלונדית

בריאות. ישנים 26ב־ ממנה המבוגר אהובה,

גולטיני ואבא פאמי
הסוף התחלת

 מזל של כוכב עם שנולדו אנשים יש
 להם שקורים הדברים ורוב לראש, מעל

טובים. דברים הם בחיים
 גור־ אילי כניראה, הוא, מאלה אחד

 את להסביר אפשר איך אחרת, ליצקי.
 תמיד, כימעט לו, מסתדר שהכל העובדה

י רוצה שהוא כמו בדיוק
 כשחקן ריבות שנים כבר נחשב אילי

 ועליז, סימפטי בחור ומצליח, כישרוני
 עד מצעיר רבים, חוגים על וחביב מבוקש

זקן.
 הוא ממנו הראשונים הזיכרונות אחד
 אלמגור. גילה עם פעם התחתן שהוא
התגרשו. הם אחר־כך אבל

 וכמה הצגות כמה שנים, כמה עברו
 הפעם התחתן. שוב והוא תוכניות־יחיד,

 ועשירה, יפה אנגלייה בחורה דודים, עם
 בהרצליה משגעת וילה יחד להם בינו והם

טובות. שנים כמה באושר בה וגרו פיתוח

 בנקל, המתייאשות מן איננה פאמי אך
 לבית־המשפט פנתה באפריל 5ב־ מיראה.
 בדיוק כי שם והוכיחה במקום, האיזורי

 לא לשופט שנה. 21 לה מלאו יום באותו
לגיל- הגיעה כי לקבוע אלא ברירה, נותרה

כולטיני אחיות
? הסוף יהיה מה

ש פחות, והחשובים החשובים, האנשים
 הקירקס בהופעת שעבר בשבוע לצפות באו

 אשר בארץ, אלה בימים המבקר ההולנדי,
 אפילו יכלו לא עבורם, במיוחד נערכה
 באותה מתנהלת, הקלעים מאחרי כי לנחש
יותר. הרבה מרתקת הצגה ממש, שעה

 ב־ האיצטדיון ברחבת שנערכה ההופעה,
 בערה בגלל להתפוצץ, עמדה רמת־גן,
.21 בת ארוכודשיער בלונדית

 את לעזוב נאלצה הצעירה הבלונדית
מ ולהסתלק ההפסקה, אחרי מייד מקומה,
 ה־ בעל של בנותיו ששתי לאחר המקום,
 )21( אינטראנט בולטיני, טוני קירקם,
 עליו: איימו )27( ויזזט
 לא אם כלומר, אנחנו.״ או — היא ״או
 דה־חילדה, פאמי הבלונדינית את ירחיק

תמ לא שביתה, על הן תכרזנה מהמקום,
בהופעתן. שכנה
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לדמן. דרתי את הכיר !אחר״כך
 אלא רותי, סתם לא הייא לרמן רותי
 הבחורות אחת יפהפייה, בלונדית רקדנית

 לה יש מהיופי שחוץ בארץ, היפות
 ראש כמו טובות, תכונות כהטדובחנה עוד
 ישר כזאת, ורעננות ופיקחות, הכתפיים, על

 בשנחאי נולדה היא מזה וחוץ מהטבע.
 מס־ שלה ואמא מאב, יתומה והיא שבסין,

ז׳יסטית.

ואילי דרתי
טוב סוף

 שנים, לקח זה שכתוב. במו התיידדו, והם
 עליות בה ויהיו כפורחת, עלתה והידידות
 ורותי אילי אבל ידידות, בכל כמו ומורדות

אלא להם, עבר לא זה כולם. את סידרו
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