
ת גו חגי
שלים ירו

 יש שאולי ירושלים העיר על האגדה
 הולכת בד״ שאין ודאי חיים אבל לילה סר■

ה המציאות סלעי מול אל ומתנפצת
כל־כך. שונה

 המקומות אחד אולי, היא׳ עיר־הקודש
מסי בו מתקיימות שעדיין בארץ היחידים

 שום מראה שלא ושוטף קבוע באופן בות
האטה. סימני

 לפני בכד״ אז בבקשה. עובדות? רוצים
 עורך־הדין של בביתו נערכה אחדים ימים

 גרץ, יאיר והמצליח המקריח הצעיר,
 ביין ליבם כטוב רבת־משתתפים, מסיבה

 לא אבל ובמחולות. בזמר הנוכחים יצאו
 הלילה, של הקטנות בשעות אלא זה, רק

ל המסיבה הולכת כאילו היה כשנדמה
 חדש אורח לפתע הגיע סופית, הינעל
הפתעה. ובידיו
 סרטים וכמה מכונת־הקרנה אלה היו

 הלטושות לעיניהם שהוקרנו פורנוגרפיים,
 עיר של והיפות היפים כל של הבוהקות

 עורכי־הדין מיטב בלטו שביניהם הקודש,
בעיר. והמבטיחים הצעירים

 אצל שהיתה הזו במסיבה די לא ואם
 הרי רבות, בה ידובר שעוד גדין, יאיר
 להתקיים היתד. אמורה השבוע שני ביום

 שר־המיש־ עוזר של בביתו נוספת מסיבה
 עיריית דובר לכבוד גוטמן, חיליל! פטים

יהב. יונה היוצא, ירושלים
 שם לקחת כדי לחיפה שעובר יונה,

 אפתח, חברת מנהל תפקיד את עצמו על
 הכרמל, עיר של התיירות לפיתוח החברה

 חיפה עיריית ראש של אישי ידיד הוא
 שעושה מה זה לא אבל אלמוגי, יוסף
ממני. תשמעו למעניין, אותו

ה הוא למעניין אותו עושה שכן מה
בירו שהותו תקופת כל שבמשך עובדה
רישמיות, חברות 30כ־ יהב ליונה היו שלים

0111111 ע 1011
חתן! - ר1ממ בל

 ולא סאדאת לא התיכון. במזרח לשלום נשקפת חמורה סכנה
 לשים העלול האיש עכשיו. עליו מאיימים עראפאת ולא אסד

 ידידנו אלא אחר אינו לשלום ההיקוות לכל אחת־ולתמיד קץ
נתן. אייגי
 עצמו על שלקח אייבי זה היה בוודאי, זוכרים שאתם בפי
 זו ונשגבה נעלה מטרה למען בקבלנות. השלום את להביא

 את שלו, קליפורניה מיזללת את מאחוריו להשליך מוכן היה
 חתיכות של גדול יותר עוד ואוסף שלו העצום אוסף־הציורים

 את לאמת כדי בתור אצלו שעמדו הצבעים, וכל הגילים מכל
בפיו: שגורה שהיתר. הניצחית הסיסמה
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 שאנס ״תנו הסיסמה: את לעצמו אימץ כשאיייבי !נגמר זה
 זאת שלעומת אמר הוא אבל חרוז, לא שזה לו אמרו לשלום!״

 :בדברי־הימים כבר שכתוב מה כל את עשה הוא ואז עובדה. זו
 אנדר־ השלום, צעדות למצריים, הטיסות לכנסת, רשימת־השלום

השלום. ספינת — חביבה אחרונה ואחרונה טת־השלום
 מצליח אייבי הנה שאו־טו־טו היה כשנדמה ,1973 באוקטובר

 וקיל־ יום־הכיפורים מילחמת פיתאום פרצה השלום, את להביא
הכס לו נגמרו הפתוח, הים לו נגמר התוכניות. כל את לו קלה
 איש לא אבל האשליות. גם לו שנגמרו נדמה היה ולרבים פים

 בעיקר ותורמים תומכים גייס כספים, לווה הוא יברח. באייבי
 לתחייה. שלו השלום רעיון את להקים וניסה בארצות־הברית,

 כמה לבלות כשהצליח היה זה עליו ששמענו האחרונה בפעם
 חוץ ודממה, שקט — ומאז כחודשיים. לפני בביירות שעות
 חביב אצל ביקור־נימוסין לערוך כוונתו על ידיעות מכמה

ביאטרים) <עם כפעולה אייכיבתוניס. ס־ו־גיכה
לשלום סכנה

 לי יש סערה, מבשר הזה שהשקט חושבים אתם אם אז
 שאתם כזאת לא אבל סערה, באמת זוהי בשבילכם. הפתעה

 שאייבי מספרות, מצרפת שהגיעו אחרונות ידיעות חושבים.
להתחתן. אלא — יותר ולא פחות לא — מתכונן
 צלמת־עיתונות עם שם התיידד הוא במרסיי, עוגן הטיל מאז

 לשכנע הצליח הוא שנה. תורידו או תוסיפו ,26 בת צרפתיה,
 מסתבר ועכשיו המפורסמת. בטיסתו לביירות עימו לטוס אותה
 לבנונים צלמי-עיתונות בידי כביכול, שצולמו, הצילומים שכל

 מעשה־ אלא היו לא ביירות, של בנמל-התעופה לו שהמתינו
 בביירות, לחנות־המזכרות אותו שליוותה גם היא להתפאר. ידיה

ערבית. שימלה לה קונה אותו וצילמה
 עם המתוכננת פגישתו את להנציח גם אמורה היתד, היא
 שלא סיבות בגלל הפועל אל יצאה שלא עראפאת, יאסר

 אייבי — לפאריס בשלום חזרו שניהם אז באייבי. תלויות היו
לחיות יכלו שאם למסקנה שהגיעו ונראה — כמובן ז־הצלמת,

במקו גם זאת לעשות ימשיכו שלא סיבה כל אין בביירות יחד
אחרים. מות

 היא כלל. קוטלת־קנים אינה הצלמת מפריס, הידיעות לדברי
 צרפת, של והעשירים המפורסמים מרואי־החשבון אחד של בתו
 אני שמה, של המדוייק הכתיב את שאשבש חשש מתוך ודק

אותו. למסור חוששת עדיין
 בחודה כל כזכור, רציני. ניראה לא העסק כל בהתחלה

 הראשונה מאשתו התגרש מאז איתה, התעסק שאייבי שנייה
 לפחות לנישואין, אצלו מועמדת היתה נתן, רוזי והאחרונה,

 מתמשך, והעסק השבועות כשחלפו אבל הראשון. הלילה אחרי
מת הזה הבחור שהפעם לחשוד מתחילה אני פורחת, והאהבה

ברצינות. אותנו להפתיע כונן
 השלום את לקרב חדשה שיטה מצא הוא אולי יודע? מי

שלא?! להמר מובן מישהו •נישואין? באמצעות

יהב יונה
מופתעות חתיכות

 של סופה
אהבה

 על לכם סיפרתי חודשים מיספר לפני
 שחקן- של בליבותיהם הבוערת האהבה

 רסת־גן מכבי של האמריקאי הכדורסל
ב מזכירת־ההפקה ושל קורגבליט דון

קאליש. כרכה סרטים
 ביניהם חולקים שהם גם לכם סיפרתי

 רמת־גן, ממכבי קיבל שדון הדירה את
 הם או־טו־טו שהנה לחישות וששמעו

 המקרים ברוב כפו כימעט אבל מתחתנים.
הפעם. גם לצערי, נתבדיתי, האחרון בזמן

מ שנה חצי של בעונש שהיה דון,
מ יצאה שלו ושהקבוצה רמת־גן מכבי

 מה יותר לו שאין הבין אירופה, אליפות
מאד, המוגבלות האפשרויות בארץ לחפש

ה האחת, שהיא בטוחה מהן אחת שכל
ובחייו. שלו והנצחית הקבועה יחידה,

 אחת אף להעליב שאי-אפשר ומכיוון
 לעמך גוטמן חיליק החליט מהשלושים,

 את למסיבה והזמין הפורש, לדובר הפתעה
 מהן אחת שאף מבלי החתיכות, 30 כל

 חברותיה שממלאות הפונקציה על תדע
שובר־הלבבות. יד,ב של בחייו

 העברתו את יהב דחה האחרון ברגע
 נדחה החתיכות שלושים ומיפגש לחיפה

שעה. ובאותה מקום באותו בשבועיים.

מרת הז
ת פ פ עו מ ה

 פישרם על תוהה שאני זמן הרבה כבר
 רותי הזמרת של הנישואין חיי של העמוק
 תלמיד־לשעבר זמר, שהוא ובעלה נכון

 בבית־הספר עכשווי ותלמיד וינגייט במכון
 נמרי♦ יוני תדמור, למלונאות
 פיקוד- בלהקת יחד ששירתו השניים,

 ׳שהסירו ברגע לזו זה נישאו ההדרכה,
המדים. את מעליהם

קאליש וכרכה קורנכדיט דון
מוגבלות אפשרויות

 ברכה כמו חברה לו שיש העובדה ואפילו
 אצלנו אותו להחזיק להמשיך הצליחה לא

בארץ.
 טיולים שבעת כבר זאת, לעומת ברסה,
 להצטרף התלהבה ולא-כל־כך ומסעות,

 מה־גם פה, להישאר העדיפה היא אליו.
 ניתוח. לעבור ונאלצה חלתה שלאחרונה

ניתוח. בכל־זאת אבל אומנם, חסר־חשיבות
ו הצעיר שחקן־הכדורסל לו חזר וכך
 שבה ברכה ואילו •שבארה״ב לביתו הנאה
כמובן. זמני, באופן הוריה, לבית

 נהדר, ונראית פלאים רזתה היא מזה חוץ
 שוב והיא היום ירחק לא לי: ותאמינו

לבד. תהיה לא
 מייד לכם לדווח אשמח מקום, מכל אני,

 הג׳יגג׳ית את הקורות כל על לי כשיזדמן
והתוססת. היסה

 כל באו וגם אליה שהוזמנו החתונה,
 השילטון ובצמרת הבידור בעולם המי־ומי
 הוא רותי של אביה כי יען — המקומי

 — שגריר של בתקן מישרד־החוץ איש
העיתונים. בכל מלא לכיסוי בזמנו, זכתה,

ב שכורה בדירה התגורר הצעיר הזוג
 ש־ החדשה דירתם בעוד תל־אביב, מרכז

והולכת. נשלמת בראשודלציון
 מעלה־מעלד. מטפסת רותי עוד והנה,
 יוני של הקריירה הילכה הקריירה, בסולם
 זה אם יודעת לא אני פלאים. ודעכה
 את לדחוק שלו פרטית החלטה בגלל

 או יותר, מעשי מיקצוע לטובת הקריירה
 את שהעריצו המעריצים, בגלל פשוט
אותו. מאשר יותר אשתו
ה הזמרת החלה הזמן עם מקום, מכל
 נסיעות מיני לכל לה להתעופף צעירה
בבית. מאשר בחוץ יותר ובילתה לחו״ל

במס הברית בארצות שהתה לאחרונה
 המלחין את והכירדדשם מסע־הופעות, גרת
 החתיכות באוסף הידוע קריבושיי, דוד
 השחקנית־של־סרנדאחד למשל, כמו, שלו

 שלו באיריס ששיחקה רמץ ליאורה
 אחותן עטרי, גלי והזמרת מוסיקה, כתב
מי. יודעים אתם של

שההי מספרים יודעי־דבר מקום, מכל
 קצת היא והמלחין הזמרת בץ הזו כרות
 מיקצועיים יחסים שנקרא למה מעבר

גרידא.
 לפני בארץ לאחרונה שביקרה רותי,

 ממלאת לדרום־אפריקה, והפעם שוב, שטסה
שלה. לחיי-המ״שפחה הנוגע בכל מים פיה

 חושבת אני אז אותי, תשאלו אם אבל
ל סיכויים הרבה אין האלה שלנישואים

שנתבדיתי. אשרי אז כן, ואם מעמד. החזיק


