
שד כוחו

 המוח את לנו שוטף היה הוא היום סל
 כל את שעיצבנה הזאת, הפירסומת עם

בח הישנה המכונית ״החליפו התפרנים.
ה המכונית את היזם עוד ״מכיר \״ דשה
 ככה, חדשה!״ מחר וקנה שלך ישנה
 הזקן שד,מנפ״ול עד שבוע, אחר שבוע

 שהוא מה שבעצם, החליט, בענף־הרכב
 טוב להיות יכול לציבור, יום־יום מוכר

בשבילו. גם
 לו כי למכונית, מתכוונת לא אני לא,

 לו. שמתחשק מתי חדשה מכונית יש הרי
 דווקא כללי באופן הרוטאציה רעיון אבל

 לו שהיה היא הצדה בעיניו. חן מצא די
 אפשר מה אז חדיש, ובמצב הכל׳ ממש
 את מאד, נכון ניחשתם. או. ו להחליף עוד

בבעייה. ניתקל הוא כאן אבל האשה.
 יפות נשים הרבה כבר ראה הרי הוא
 הציבורית פעילותו במיסגרת שלו, בחיים

 כמוהו, שביאדם איתי תסכימו אז העניפה.
וכ מייוחד משהו צריך מייוחד, במעמד

׳ברחו סתם היום מוצאים לא כידוע, אלה,
לחפש. יתעצל כמוהו איש לא אבל בות.
— ונכוו וחיפש, וחיפש חיפש הוא אז

 שתהלום אשה מצא לא פשוט מצא. לא
 לו תשיב ואשר השרמאנטית, אישיותו את
 כהוגן, התעצבן הוא האבודים. עלומיו את

 בתל־ המפואר למישרדו לשוב והחליט
ב נזכר פתאום הוא שבדרך אלא אביב.

 עצר הוא במישרד. אצלו שיושבת פרח
 חנות־ ליד המפוארת, מכוניתו את מייד

 כרטיס־ באמצעות קנה ידועה, תכשיטים
 ודהר יקרה, טבעת־יהלום שלו האשראי

וטוב־לבב. עליז ללישכתו,
 כהרגלו, נכנס, לא הוא שהפעם אלא

 ובארשת־ שלום לומר בלי מימים־ימיטה,
 כדופירח! אצל נעצר הוא חמורה. פנים

 והושיט באלגנטיות, אליה חייך החמודה,
מ המופתעת המזכירה, קטנה. חבילה לה

 הוותיק, בוסה של הנדיר טוב־הלב גילוי
 והוכחה הקופסה, את בקוצר־רוח פתחה

היהלום. של מבוהקו בסנוורים
 אבל הסבר, מייד דרשה שהיא מובן

 אחת. רגל על עושים לא הרי כזה דבר
 בד.רצ־ השרון שמלון השניים החליטו לכן
 שיחה לקיום להתאים בהחלט יכול ליה

 יפריע אחד שאף בלי עיניים, בארבע
 לסופשבוע, בהתחלה נסעו השניים להם.

 גם זה ואחרי סופשבוע, לעוד זה ואחרי
מה להם שנשבר עד — השבוע באמצע
שם. לגור עברו פשוט והם נסיעות,

 אחרי לדבר. מה על המון להם היה כי
 לא פעם ואף שנים, אצלו עבדה היא הכל,
מלב־אל-לב. לשוחח ממש להם יצא

צמוד ליווי
הר מרשות־השידור, קליל סיפור והפעם

ש הפופולרי, השדרן על לספר שוני
 מושבע. חובב־חתיכות ומתמיד מאז היה
 כדי לאולפן, איתו אותן מביא היה הוא

 השידור, בזמן טוב מצב־רוח לו שיעשו
 ושילוו מהמיזנון, ועוגה קפה לו שיביאו

מאוחרת. בשעת-לילד. הביתה אותו
ה משדרים ישראל שידורי הכל, אחרי

 עשרים־ וגלי־צה״ל בלילה, אחת עד יום
 לחזור נעים ולא ביממה, שעות וארבע

 בדרך־ לו, מחכה שבבית העובדה לבד.
במיוחד. לו מפריעה לא אשתו, כלל,
 מאי, אלא ויפה. טוב הכל כאן עד

 לבד לחזור לו נעים שלא שמעתי עכשיו
בהת מדי, יותר כבר וזה בצהריים, גם

 שאליו במקום גר לא שהוא בכך חשב
 מכונית גם לו שיש ובכך צמוד, לווי צריך
משוכלל. מדגם

אול בסביבות עוברים אתם אם ובכן,
 בתל־אביב, בקירייה ישראל שידורי פני

 מכונית לשם מגיעה איך לראות תוכלו
 ב־ שהיא יפהפיה דוגמנית בידי נהוגה

 היא נשואה. מאד במיקרה׳ רק אבל מיקרה,
בסבלנות. לו ומחכה לחנייה, יפה נכנסת
 באולפן לו מודיעים מגיעה, שהיא איך

ל מודיע תקליט, שם והוא לו, שמחכים
 ויורד אות־הסיום, את להכניס טכנאי
 מתקרב הוא אביריים בצעדים עליז. בקצב

 הכתבים לכל חייכני ״צ׳או״ אומר למכונית,
 ונד המכונית סביב שמסתובבים הקנאים

 ובזינוק הדוגמנית, ליד מתיישב ריר, זילים
 עיר־החטאים תוך אל שניהם נעלמים מהיר
 השידור, רשות על שתגידו מה תגידו שלנו.

תנאים. יש רבותי, תנאים יש

*■•י•**■"**'*

■ ־וילא ״סע מ וןדי1ירו
 ממש שלנו. האמנים בין היום הולך מה מושג לכם אין לא,

 בלי שלו הקולגה את לאכול מוכן היה מהם אחד כל חיות־טרף.
 אותנו ולייצג לנסוע שלו הסיכויים את להגדיל כדי רק מלח,

באירופה. השנתי בביזיון
 שמספר אחד זמר איזה פוגשת אני הולכת, שאני לאן ממש

 ושבעצם בתחרות, להופיע מתאים בלבד, הוא ורק שהוא, כמה לי
 כמובן, כי, ממנו. יותר לזכות סיכויים לו שיש אחר זמר אף אין
 לדבר יודע הוא נהדר, מצטלם הזא משגעת, הופעה יש לו רק
 מזה וחוץ — איתי מדבר שהוא איך ועובדה עיתונאים, עם

 דגל עם עצמו את לצייר ויודע טוב, אנגלית מדבר גם הוא
מימדים. בשלושה המדינה
 שהוא בטוח כשן יגאל לא־נורמלי. מתח לכם, אגיד מה

 שוחולט־ שלישיית של ליווי לו ישלח פשנל האמרגן כי נוסע,
 בגלל נוסע, שהוא־הוא בטוח טולדאנו אבי מנטאח־מסטיח;

 את אפילו עזב והוא ממורמר נורא היה הוא שעברה שבשנה
 שהוא יגידו שלא כדי בארץ, להיות ובא בלונדון העניינים כל

אותו? שישלחו פתאום מה אז בארץ. לא אפילו
 ה נתנאל ביפאן, הוא כי טובות צריך לא כבר פרוסי גיסים

 רותי השוודי. טאכו בפול מאוהבת היא מזה וחוץ מדי, צעירה
 בחשבון לבוא יכול שכן מי אבל באמריקה. לב ועדנה נכון
 ועדת־ מחברי אחד שהוא חסון, חנוך שהשבוע זמר, הוא

 את לראות ובא הכל עזב יש) כזה יצור גם (כן, האירוויזיון
נהנה. ונורא בתל־אביב בבית־החייל שלו ההופעה
 אולי שהוא זמר בניו־יורק, קלף לו ללכת שמתחיל זמר זהו

 פיק. צכיקה נכון, בארץ, היום לנו שיש היחידים הכוכבים אחד
 פיק את ראה שחסון הראשונה הפעם באמת היתה זאת ואם

 את השאיר שצביקה לי ולהגיד לבוא יכול לא הוא בפעולה,
אדיש. הקהל

פיק צכיקה
לגאון כמו תשואות

 מקבל הבניין, את שם שהרעידו כמו כאלה תשואות כי
גאון. יהורם רק בארץ היום

 את ישלחו בטח הסוף. יהיה מה יודעת הרי אני אבל
? צ׳אנם עוד לו מגיע לא יש, מה נוספת. פעם ארצי שלמה

ה ש  גוו
ומוצלחת עליזה

בישראל? הקבוצתי המין על שמעתם
 הרגשתם, ולא שמעתם, לא אם אז

 גם שמעה, שגם אחת לפחות מכירה אני
 בגוף ועוד זה, על סיפרה ואפילו הרגישה
 שלה. הקוראות לאלפי ראשון,
אחדים חודשים שמזה עיתונאית זוהי

נה ה <ו ב ו צ ע ה

ברקת אלה
אישי ראיון

 שנייה), (פעם גרושה של ממעמד נהנית
חוש אני לאשה, עושים שגירושין ומה
 קצר- הסתפרה היא יודעת. היא שרק בת

 ותמיד מוקדי-הבילוי, בכל נראית קצר,
 להבין מסוגלת לא שאני בחיי מחייכת.

כש טוב, — כשרווקים פה. קורה מה
כשמתגר אבל טוב, כן גם — מתחתנים

טוב? הכי — שים
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 חגגה פרם פרם ההצגה אבל תאמינו, לא
 שראש- ואחרי המאה. הצגת את השבוע

והו טילפן להט (״צ׳יצ׳״) שלמה העיר
 עסוק, הוא כי להגיע יכול לא שהוא דיע

התחי ההצגה ירוק, אור המפיקים נתנו
לרוו נשם באולם שישב הרב והקהל לה,
לח אי־אפשר הרי הצגות מאה אבל חה.
סתם. ככה גוג

 שיערב חגיגית׳ הצגה קיבל שהקהל זה
 בש- הכינו האמיתית ההצגה את אבל לו,

שבקאונטדי־ בפיאנו־בר מאוחרת עת־לילה
?:לאב.

 למכד כולם נכנסו המרגיז הגשם למרות
 מפה- מלא שהיה למועדון ודהרו ניות,

מק אכלו שמפניה לכולם מזגו אל-פה.
 כל־כך, ושמחו ופיסטוקים, מלוחים לות

יודעת היתד. פיאף ארית אם שאולי

 אלה לעיתונאית כמובן, מתכוונת, אני
ת, ק ר  שתי לפחות היום לה שיש זאת כ

 האחת מצויין. להרגיש מאד טובות סיבות
 היהודי הפרפר על שלה שהספר היא

עו בשותפות, על־ידם שנכתב דיד, לובה
 אפילו ואולי באירופה, לאור לצאת מד

סרט. ממנו ייצא
שאדטו־ העיר לכל מספרת כבד אלה

 צ׳ק־מיק- בדואר־אכספרס אליה יגיע טו
אל עשרות כמה רק של עניין וזה דמה,

 כשתקבל תתעלף בטח והיא דולרים, פי
הכסף. את

מב היא יגיע, לא הצ׳ק אם גם אבל
 מה ואז, תתמוטט מכסימום שהיא טיחה

 יהיה הרגליים על שוב אותה שיעמיד
למה בשם החדש ערב־הראיונות בוודאי

לא?
הראשו הפעם זו לי, שזכור כמה עד

 ערב־ראיונות מנחה שאשה בהחלט נה
 שהחליפה שביט מעדנה חוץ בארץ,

 של העשיר הניסיון עם אבל מישהו. פעם
 שזה בטוח בחיים, עברה שהיא ומה אלה,
עי היא ברקת אלה כי מעניין. ערב יהיה

 בשאלות להפגיז מתביישת שלא תונאית
בח היא כעזר-בנגדה מזה, וחוץ מרגיזות

 מישחקי- שיערוך שי, בשמואל לד. רה
 בקבוק- כגון פרסים עם משעשעים חצות
 סופשבוע בילוי או תוצרת־חוץ, ויסקי
אילתי. במלון

 היא שימחה, כזאת לאנשים גורמת שהיא
צל״ש. להם נותנת היתד.

 כל וישבה עצובה שנשארה מי אבל
 המופע, כוכבת דווקא היתד. בצד הזמן
 ששי בלי לד, עצוב שנורא אליאן, יונה

והז אותה, לשמח רצו כולם שלה. קשת
 בקושי אבל לרקוד, אפילו אותה מינו

 סנדרה אפילו חיוך. ממנה לסחוט הצליחו
 ליטאי דני להצגה, השותפה ג׳ונסון,

בי הבמאי, א  שהם ההצגה, כותב קורן ז
 במיקרופון ושסיפרו מצחיקים, די אנשים

יונה. את הצחיקו לא בדיחות,
ש ששי, אם עצמי את שואלת רק אני
באמ החסידי הפסטיבל עם עכשיו מופיע
 מה? יודעים ואתם עצוב. כן גם ריקה

שכן. משוכנעת כמעט אני


