
 לדח1ה יזם
למבט־ספזרט

 תוכניות־טלווי- כמד! בכנות, ליי תגידו
 בגללן? לחגוג שכדאי מכירים אתם זיר.

 כזו. תוכנית אף מכירה לא אישית, אני,
 בטלוויזיה, מחלקת־הספורט עובדי אבל

התוכ על עובדים שהם גילו זאת, לעומת
 ושב- שנים, שבע כבר נזבט־ספורט נית

 התוכנית שודרה האחרונה מוצאי־השבת
 טובה טיבה לא זו ואם במיספר. 350ה־

 מזו יותר טובה סיבה איזו אז לחגוג,
להם? להיות בכלל יכולה
 הזמינו מסיבה. אירגנו הם למחרת ישר

 הספורט בעולם משהו :שהוא מי כל את
 קשור שהיה מי כל את הזמינו בארץ,

 סירטי־פארודיה הכינו לתוכנית, אי-יפעם
ה את מהארכיץ הוציאו העובדים, על

 וויסקי אוכל הכינו הראשונות, תוכניות
 עוד ומה גבוה, ספורטיבי מוראל והרבה
 כאלה גם אבל כמובן. חתיכות, צריך?

היו.
 יועץ־דאש־הממשלה, הגיע עשר בשעה

 צ"י שראש־הממשלה והודיע פתיר, דן
 שגם למרות לבוא, יכול לא דבין חק
 שלא אבל טניס. ומשחק ספורטיבי הוא

 שר־ ייצוג. בלי נשארה שהממשלה תחשבו
ב ישב ידיין, אהרון החינון־-והתרבות,

 השידור רשות מנכ׳׳ל עם ופיטפט צד
 דוד המאמנים ועם דיכני, יצחק

 ׳ה מוטל ועם חמו, ם ואפרה שווייצר
רוט-שחמורוב. ואסתר שפיגלר

 נאום נשא התוכנית, מיילד שילון, דן
 תגיע עוד הזאת שהתוכנית ואמר נרגש,
רפי ארפל יורם רחוק.  שהם גינת, ו

 ובקיצור, שירים, שרו זמרים־לשעבר, גם
 וטניסטלגיה, מיין השתכרו ממש כולם

 בשלוש בערך המסיבה, שבסוף עד־כדי־כך
 שהצלם לב שמו לא הם לפנות-בוקר,

במוע נרדם אלדמע, עימנואל שלהם,
הבוקר. עד שם ונשאר דון

ן קיבל? הם למחרת פו ל  לבוא ׳בהול ט
 של קל־הרגליים צוות־החוץ אותו. לחלץ

למקום. מייד יצא מבט־ספורט
המסי הצלחת שלאור שמעתי ועכשיו

 גם יום־הולדת מסיבת מארגנים הזו, בה
 שגם תודו הכל, אחרי לחדשות. למבט

 נשמע בטח כבר זה על אבל מגיע. להם
בחדשות.

קקטוס
בקינגיס

 ב־ שחיי־הלילה פיתאום מרגישה אני
מו לי אין לתחייה. מתעוררים תל-אביב

 דויד ניצב או צ׳יצ', בזכות זה עם שג
 אני :עובדה אבל מהמישטרה, עופר
חמי על להצביע שקט, בלב היום, יכולה

 ללכת אפשר שבהם לפחות, מקומות שה
לבלות. !

 בעיר שנפתח ביותר החדש המועדון
בדיוק השוכן קלאב, הקקטוס הוא השבוע

ה של הפרטי הרופא חדוו
 החצי עמרני, שחדווה: לכם נשבעת

 רחוק. הגיעה ודויד, חדווה הצמד של
 בינלאומי שם כיום לה שיש רק לא כי

 אחד שהוא לבעל, נשואה גם היא כזמרת,
ה בזמן שפגשתי מקסימים הכי האנשים
 מפורסם, דוקטור הואי קודם־כל אחרון.

 ,38 בן הוא דנדף. דדלי לו וקוראים
לפחות. שנים בעשר מגילו צעיר ונראה

 שמסתובב הזה, שהגבר מאמין היה מי
 על מחרוזת ועם פשוט בג׳ינם אצלנו

 הידועים האורולוגים אחד הוא הצוואר,
 הבודדים הרופאים ואחד בארצות־הברית,

 הוא כליות? בהשתלת שמתמחים בעולם
 שיטה על הרצאות למיספר ארצה בא

להש וכדי כליות, בניתוח שהמציא חדשה
ארצה. לעלות המי־יודע-כמה בפעם תכנע

 מנהל- להיות ? אצלנו לו הציעו לא ומה
 גדולים הכי מבתי־החולים באחד מחלקה

 חשבון־הוצ־ רכב, מפואר, בית בישראל,
 לעומת אבל שיבוא. רק — הכל אות.
 להישאר לו שיעצו רופאים גם היו זאת

הר אפשרויות לו יש שם כי באמריקה,
 מיק- מבחינה להתקדמות גדולות יותר בה

יח שהוא פשוט החליט דדלי אז צועית.
ויש קליפורניה בין שלו הזמן את לק

 מי אבל מרוצים. יהיו כולם וככה ראל,
 האח עמרני, יחיא זה מרוצה שהכי

 מצליח, יצרן־ג׳ינסים גם שהוא חדווה של
 אחותו. אצל פעמים שלוש כבר וביקר

נפ (כמעט ודדלי שחדווה לי סיפר יחיא
מפו בווילה גרים חדווה־ודויד) לי לט

 יש אנג׳לס, בלום בבוורלי-הילס ארת
 מכוניות- ושלוש בריכת־שחייה שם להם
כולנו. על הלוואי ובקיצור פאר,
 שד דדלי איך לדעת רוצים אתם אם

 זה את גם שלו, מראה־הנעורים על מר
 שלו הסימפטי הגיס ובכן, יחיא. לי סיפר

ל מתעורר שב בחדרו בשש, בוקר מ
ברי ופותח קל משהו אוכל הילמון, מלון

מק הוא כאן ראשון־לציון. חוף עד צה

 לתל- קלה בריצה וחוזר ריח, מכת בל
 אוכל בים, קילומטרים שני שוחה אביב,

להת מוכן־ומזומן והריהו — משהו עוד
בעבודה. חיל

איתו, לרה ליחיא כמובן הציע הוא

בכרם. ביותר סות
 חדווה כמו שאחת חושבים אתם ואם
 יותר לה שאין בגלל השירה על תוותר
 כי טועים. אתם אז פרנסה׳ של דאגות
היא ובקרוב בדם, זה הפיזמונים אצלה

דנוף ודדלי חדווה עמרני, יחיא
והולכים באים

 וצירף אלגנטית בצורה ויתד יחיא אבל
 מכרם- המיסעדה בעל ציץ, את אליו

 מיטב לפי אותו מאכיל שגם התימנים,
 נשוי דדלי הכל, אחרי תימן. מסורת

המיוח־ התימניות המישפחות אחת לבת

 שמורכב אריך־נגן תקליט תוציא אפילו
ב להם חיברה שחדווה משירים כולו

אח המנגינות. וכל המילים כל את עצמה
לעצ להרשות עכשיו יכולה היא הכל, רי
לא? כזה, לוכסוס מה

 ז״ל, קלאב הקינג׳ס שהיה מקום באותו
 מהאורחים. חוץ — דבר אותו נראה וגם
 שם הכרתי לא אישי באופן שאני זה

 שם היו שלא אומר לא אחד, אף כמעט
 לרקוד שניסו מעניינים אנשים מיני כל
 אנגלית. שמדבתת חתיכות מיני כל עם

פסנ לשם הכניסו כי מקום, היה לא אבל
 כמו ששר אנגלי וזמר ואודגאן, ענק, תר

ופאפיץ. חליפה ■ולבש וויליאמס א;די
ש לפני עוד התמלאו כוסות־השמפניה

 מזל המון איחלו וכולם להתרוקן, הספיקו
 זיזי המועדון, של החדשים לבעלים טוב

כל לראות מאושרים ממש שהיו ואכי,
 הזה שהמצב וקיוו אורחים, הרבה בך

הפתיחה. אחרי גם יימשך

בסהיבוה מסיבה

וזיזי חזון סמי
ויוצא נכנס

 יש מסיבות שרק לחשוב אפשר בחיי,
 דיברו שכולם המסיבה אבל הזאת. בעיר
 אחרי, עליה מדברים וכולם לפני, עליה
מנ השחקן של בביתו שנערכה זו היתר.
 הכי הבתים אחד שהוא זילברמן, חם
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 בו״ לכבוד נערכה המסיבה קודם־כל,
 כמה עם עיתונאי שהוא תירוש, נח

 אבל חדש. ספר לאור שהוציא לשעבר־ים,
 הוא כי והלך, דקות כמה רק היה בונה

ואפי האלה, הסטוצים כל את אוהב לא
 למי סטוץ, לכבודו. היה הזה שהסטוץ לו

 -1דיז של בדארגון פירושו יודע, שלא
 מיני כל וגם רב־משתתפים, אירוע גוף

אחרים. דברים

 חצי״ הערב כל שם שישב מי אבל
 חזון, !סמי דווקא היה וחצי־שמח עצוב

 את שהעביר המועדון של בעליו-לשעבר
 בימי שעבד סמי, ולזיזי. לאבי המפתחות

ה של לצידו קלאב הקינג׳ס של הזוהר
 עבר תדרג׳מן, מרקו המנוח אמרגן
איטל מיסעדה במקום לנהל זה אחרי
 לו נשבר שבסוף אלא נזאפיהו. בשם קית
 ש־ התל-אביבית, המאפיה תעלולי מכל

 בעסק, ביקורי-נימוסין לו עורכת היתר.
} בשבילו. לא כבר זה שחיי-לילה החליט וסמי

 אישתו את לקח העסק, את מכר הוא
 והם החמודים, ילדיהם ושני סימה היפה
 הוא שם בשקט. לחיות לצרפת להם נסעו
 לבגדים, רציני בוטיק בקרוב לו יפתח

 ומדי־ בפריס, בניין־האופרה ליד שישכון
 יתחשק אם לביקור־מולדת. יקפוץ פעם

 נשבע הוא מועדון, פעם עוד לפתוח לו
 שלו שהילדים אחרי רק יהיה שזה לי

יגדלו.

 שלו החבר קם הלך, שהוא איך אז
 עצמו בזכות סופר שהוא הדר, ארנון

 לכולם והודיע המסיבה, את אירגן וגם
 כולם אבל והלו. טוב הרגיש לא שבונה

 לא כי מהבקבוק, בירה לשתות ■המשיכו
 וזיתים בפיתה טחינה ואכלו כוסות, היו

ופיסטוקים.
 תקליט הזמן כל הסתובב הפטיפון על

 לא אחד אף אבל הפיתויים, להקת של
 השחקנית למסיבה שהגיעה עד רקד,

 כי לבד, לרקוד שהתחילה נר אכיבח
מפ לא שזה יודע אביבה את שמכיר מי

 לשחקן כנראה הפריע שזה אלא לה. ריע
בהצ איתה יחד המשתתף חיזקיה, יצחק

 מהר שהצטרף יריחו, מושל החדשה גה
 באחוות־ ליבו אל אותה והצמיד לריקוד
נרגשת. שחקנים

 ישב ברקן יהודה השחקן־בוטיקאי
כו ישבו בחדר בדיחות. וסיפר במירפסת

 איך והסתכלו נמוכים מיזרנים על לם
 גליל■ דובי השחקן ואיך רוקדת, אביבה

 ועושה החתיכות כל עם מבטים תוסס מן
 כוונות שום לו שאין ביד סימנים להן

גסות.
 ודני גוב גידי הגיעו יותר מאוחר

 פניג■ מאיר לבד. מכוורת, סנדרסון
 דבורי שלו החברה עם בא שטיין

צ׳רצ׳יל ריס,  אימן. עיינה עם בא ו
 לה חיפשה נישרי ליאת הציירת רק
לציור. אובייקט איזה הזמן כל

 נורא ובפנים קר, נורא היה בחוץ
 ושרו ופיטפטו ישבו כולם ובכיף. מתוקי

לפנות־בוקר. ארבע עד ורקדו ועישנו
 עיתו־ את מהר פתחתי למחרת, ואני,

 על 5כת מישהו אולי וחיפשתי, ני־הערב
נשי לקחתי כלום. מצאתי לא המסיבה.

 עוד לאללה. מבסוטה והייתי עמוקה מה
בשלום. עברה הזאת בעיר אחת מסיבה
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