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 מרגלית הזמרת ■של אהבתם סיפור את
 יורם העולם־התחתוו איש ושל אנקורי

זוכ פעם, כבר לכם סיפרתי לנד&כרגר
י רים

 היא וגם בכסיוז אותה ראה שהוא איך
 ממבט אהבה היתר, שזו ואיך אותו, ראתה
 יחד לגור עברו הם ותינף־ומייד ראשון

ה אז הלאה. וכן בספרים, שכתוב כמו
 למתת בניראה, הסתיים, לא עדיין סיפור

 הפירסומים בעקבות חושבים, שאתם מה
האחרונים.

 ביחד לחיות שניסו ויורם מרגלית נכון,
 בסוף נאלצו אחת, תמימה שנה במשך

 עליהם, לחצים מיני סכל כתוצאה להיפרד,
עליה. ובייחוד

 יש אבל יודעים, לא עוד אתם אולי
 ולא בארץ. מאוד יפה אורחת כיום לנו

 פוכבת־סרטים, אלא יפה אורחת סתם
 כוכבת* אלא כובבת״סרטים, סתם ולא

 היישר אלינו שהגיעה סרטים־ישראלית
שברומא. צ׳ינה־צ׳יטה מאולפני

 עליזה אחרת: ולא היא נכון, כן,
 מירוחם דרך לה לפלס שהצליחה אדי;

 עולם- אל הישראלי שבנגב הרחוקה
הזוהר. הסרטים
 שהיא יודעים לא עוד אתם ולמה

 לספר הולכת אני בדיוק זה את !בארץ
לכם.

 הסרט צילומי את שסיימה עליזה,
 הבמאי של בבימויו נשים, של כלא

 של ובכיכובו רונדי רולנדו האיטלקי
 צריכה היתה מורנדי, ג׳אני הזמר

יהודי״צרפתי איש״עסקים עם להתחתן

כהן. סם בשם
אירו על שהכריזו אחרי ממש אז

עצ העניין לפני או־טו־טו ועמדו סיהם
 אשתו שאת המיועד החתן החליט מו,

 הקולנוע. בדי על ולא בבית, רוצה הוא
 על לוותר מעליזה בתוקף דרש הוא

עלי המישפחה. לטובת שלה הקאריירה
 מאמץ של רבות שנים שאחרי זה,

 סירבה שהגיעה, למה הגיעה ותירגולת
בוטלו. והנישואים כמובן,
 ארצה, הכוכבת הגיעה להירגע, כדי
שבירוחם. אבא-אמא לבית ישר ונסעה
 החמולה את לקחה אחר-כך מיד

 כולם עם ונסעה שלה המישפחתית
עלי או, ! לטבריה דווקא למה לטבריה.

מא בחורה היא יודע, שלא למי זה,
האפשר. ככל ושומרת״מיצוות מינה

 אותה, והמוצאת הקורות כל ואחרי
 קיב־ על להשתטח נפשי צורך הרגישה
 ורבי בר־יוחאי שמעון רבי של רותיהם

בטוח. — שבטוח מה בעל־נס. מאיר
מס לא עליזה נס, לא או נס אבל
 הצדיקים, קיברות על בהשתטחות תפקת

מר היא להשתטחות השתטחות ובין
 לה יש שם, לאיטליה. טלפונים ביצה

 פחות לא שהוא חדש, חבר בינתיים
 סגן־נשיא׳מועצת״העיתו״ מאשר יותר ולא
האיטלקית. נות

 לא עוד למה מבינים אתם עכשיו
 פשוט היא !בארץ אדר שעליזה יודעים

 עברה רק לתל״אגיב, הגיעה לא עוד
לטבריה. בדרך בה,

 המשגעות, החומות ר,עיניים בעל שמעון,
 ושתיים שמונים מטר של לגובה המתנשא

אמי- ״חתיך שנקרא מד, בהחלט והוא נטו,

הפרטית בכריכה אדר שמעון
משוגעים חיים

חילוקי־דעות סתם
 על כזמר, לכם, סיפרתי שעבר בשבוע

קי הזמרת !ואשתו הגשש, ■שפולי, זה  רי
 עובדה. סוד. היה לא זה התגרשו. גל,
 נימה עוד השתרבבה הזד. לסיפור אבל

בו. להיות צריכה היתד, לא שכניראה
 חילוקי־דיעות, שבעיקבות מסתבר אז
 במיקרים זוגות אצל בדרך־כלל שקורה כמו

וגם זה, את לעשות החליטו הם כאלה,

 העולם־ איש מסתם להיות הפך גם יורם
חתי וכל !ואופנתי, מבוקש לרווק התחתון

 לעצמה ראתה בבוהימה שהתפנתה כה
 את אבל בחברתו. להיראות נעימה חובה

 ולמרות מסתבר, שכח, לא הוא מרגלית
 בבית לחוד, אחד כל להתגורר, עברו שהם

 להתראות המשיסו הם שלו, הפרטית האמא
לפתח. המשיכה אצלם והאהבה מדי־פעם
 שלנו הזמרת נראית אלה, בימים והנה,
עזב לכול, כידוע, יורם, מתמיד. עצובה

ץ ( ) ׳ ■

ולנדסברגר אנקורי
עצובים חיים

 שהבטיח אחרי לגרמניה, בדרכו הארץ את
 גמל־ את יכבד שלא למשטרה, חגיגית

ב המכובדת בנוכחותו בן־גוריון התעופה
לפחות. שנים שלוש משך

 לארצות- מצידה בקרוב הנוסעת מרגלית,
ב הוזה,־הופעות על חתמה שם הברית,
 תוכל שלא היטב יודעת ניו־יורקי, מועדון
הקרוב. בעתיד אהובה את ■לפגוש

 העשיר, הפלילי העבד בעל ליורם- כי
לארצזת־הברית. רישיון־כניסד, אין

 ככד, קטנה, שהיא כמד, ירוחם, העיירה
 אחד, ירוחם בן עוד כוכבים. מייצאת היא

 כבר הוא אבל כוכב, לא עוד אולי שהוא
 של הקטן האח הוא לכוכבות, בדרך בטח

 כבר ואם אדר. שמעון אדר, עליזה
 על לספר המקום זד. האחות, על סיפרנו

האח.

 המפורסמת הגדולה באחותו התקנא תי,״
 שהוא מישהו הוא שגם להוכיח והחליט
משהו.
 לתל־אביב, ירד הפקלאות, את ארז כך

 את להצלחה. שזכר, תקליטון לעצמו והפיק
 שלו, התקליטון מתוך לא-עצוב שיר־ערש

 בכל בוקר־צהריים־ערב לשמוע היה אפשר
זה. רק לא אבל האפשריות. השידור תחנות

 את לכבוש שהולך למי וכנאד, כיאה
 על־ משגעת דירת־גג לשמעון יש העולם,

 לבריכת־שחייד, ונוסף דיזנגוף, כיכר יד
 העונד, שפן גם בבית לו יש מיניאטורית,

©ופו. לשם
 על שמעון עורך בערך שבועיים מדי

 אפשר שבהן עליזות, מסיבות שלו הגג
 ד,פופ בעולם מי שהוא מי כל את לראות

הישראלי.
 נתונה האלה, הנתונים כל שעם כמובן אז

עש של מתמדת למיתקפד, שלו דירת־הגג
 ואומרים ידועות, תל־אביביות התיבות רות

 יותר יש שמעון של שבבריכה היודעים,
 בשבת, אכדיה בבריכת מאשר חתיכות
למשל.
 רוצה ״לא מתפתה. לא שמעון אבל
 הוא בחורה,״ שום עם קשר על לשמור
 באחת, להסתפק לו למד, ובכלל אומר,
הרבה? כל-כך לו כשיש
 הקאויירה דק זז בראש לו שיש מה
 ארבע של זמן לעצמו נותן הוא ולכן שלו,

 פל אחרי אם עליה. לעבוד נדי ■שנים,
 הוא אז זה, לא שזה לו יסתבר ־זד,

המסקנות. את ויסיק יקום
 קטנה שהארץ מרגיש הוא בינתיים

 חודשים כשלושה ובעוד עליו, !ולוחצת
 הכוכבת אחזתו אל להצטרף עומד ■הוא

 דויסת־רגל לו הובטחה שם ברומא, עליזה,
המוסיקה. ובעולם הסרטים .בעולם

 להיות הספיקו לא שעוד מכן אלו אז
 נשארו הזדמנה! הגג, על שמעון אצל
 להדביק חודשים שלושה בסך־הכל לכן
הפיגור. את

נזכור. עשו,
 שבועות כמה בעוד לנסוע מתכוננת ריקי

ה הפסטיסד להקת עם ,לארצות־ר,בריית
 לגור ממשיכים הם לנסיעתה ועד חסידי,

 ידידים נשארו בסך־הכל הם כי יחד,
טובים.
 צריך ככה רק אז אותי, תשאלו ואם

זה. את לעשות

ישראלית שבה1מ
בניו־יורק

 מידרכות על לראות אפשר אלה בימים
 שם־אדר, מידית העתונאית את דיזנגוף

 שבאה פיק, צכיקה הזמר של אשתו
 עד־איך סיפורים ובפיה לביקור־מולדת,

 1 ועל שערותיו, את שקיצץ בעלה, על סוף
* עצמה.

 , לכתוב הספיקה שמירות מסתבר אז
 בשם לסרס תסריט כתבה !ואפילו ספר, כבד
 ששת של בסך פרס קיבלה עליו גנב, זליג

 עושר, זאת לעומת צביקד, לירות. אלפים
מיבטא. ולומד חזרות
 עוד יש ומצביקד, ממירית חוץ אבל

 חם מה לדעת רוצים בניו־יורק. ישראלים
עזיקרי עליזה בבקשה: עושים?
 ארים אצל פלייבוי במועדון מופיעה

 ה־ בארץ. בביקור אגב, שנמצא, סאן,
 אליו, וכניסה מקום, אפם עד מלא מועדון

לזוג. (!)דולאר מאד, עולה
 מאוהבים עדיין נוי ומיכאל זר תרו

ומחוסרי-עבודה.
 להם. להציע מה לנו שאין מצטערים

הארץ. בבניין רק עובדים אצלנו, כאן,

שהשימחה
במעונם שורה

ב פופולאריים הכי שהאנשים לי נדמה
 זוג היו האחרונים בחודשים שלי מדור

ש וחברותיים, בוהמים ועליזים, נחמדים
 נישואיה? אהבתם, דרך אחר עקבנו כולנו

 שלח), הראשונים — שלו (החמישיים
 התוב־ הידיעות אחר לצערנו, ואחר־כך,

 למיניהם. משברים בדבר והולכות פות
כלום. עזר לא שקיווינו, וכמר,

 בכאב־לב, די לכם, לספר נאלצתי בסוף
ב מתבררת כבר שלחם שבקשת־חגירדשין

 מן לא פרטים כמד, אליה שנילוו רבנות,
סופי. כניראד, ושזה הנעימים,

 ולמרות אף־על־פי־כן הפתעה. — אבל
הח כנראה הם בא. ייחלתי אשר — הכל
ושאפ חקיצין, כל כלו לא שעדיין ליטו
 הלבבות בממלכת משהו לתקן עוד שר

השבורים•
 להודיע והעונג הכבוד לי יש לכן,
 ומירי שליט נחום :זד, חגיגי במעמד
מירי. של בדירה ביחד, שוב — אלוני

שליט נחום
יחד חיים


