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 גו* גיורא האמרגן של בבירכתו הצטיידה
 למנהל ״ג-שי הגיגית: לה שאמר דיק,

 דרישת־ לו מיסרי קוקארטריס האולימפיה,
ב־ הופעות חודש לך ומובטח חמה, שלום

.אולימפיה.״
 הנחיותיו לפי לקוקאטריס צילצלה היא

 הנח-שב האולימפית, מנהל אולם גדדיק של
ה הבידור בעולם החשובים האישים כאחד

גודיק. בשם אמרגן כלל זכר לי אירופי,
 והכסף צרפתית, מילה אף ידעה לא היא

 כרטיס־ את מכרה היא במהירות. אזל
 צרה, כל על שמרה שאותו לישראל הטיסה

 אר־ וחזד התייאש יוחנן בודדה. ונשארה
 במועדון־ מופיעה החלה היא ואילו צד״

 ביטחון, מעט שקיבלה אחרי קטן. לילה
 חברת־התק־ מנהל ברקלי, לאדי צילצלה

 פגישה לקבוע שהסכים הגדולה ליטים
 חוזה־הקלטה. עם יצאה זו מפגישה עימה.

 אכסו־ הזית, עץ היו הראשונים התקליטים
״הול החלו התקליטים נגילה. והבה דוס

 גלגל־ההצלחה הצטבר, הכסף בשוק, כים״
 ה־ במנהל התאהבה וריקה מסתובב, החל

 דאן־פייר מחברת־התקליטים, שלה אמנותי
 ואת אותי, מנהל הוא שנים ,״תשע מאנייה.

 מציינת לו,״ חייבת אני שלי ההצלחה כל
 מזה בביתה איתר. מתגורר הוא ריקה.
כאב. לה ודואג שנים שבע
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 מעצבי־ מיטב של יצירותיהם גדושי שלה

 הנאות אוהבת ״אני הפאריסאיים. האופנה
שמלות.״ כולל ״וזה ריקה, מודה חומריות,״

 חסר לא שלריקה נראה חוץ, כלפי
 12מ־ יותר היום עד מכרה היא דבר.

 קיום לה שמבטיח מה תקליטים, מיליון
 מבלי גם טובות שנים כמה במשך בכבוד

מ פוחדת איננה היא כך משום לעבוד.
 לחשוב רוצה אינה ריקה דראסטי. כישלון

 הם ביותר הקרובים האנשים המחר. על
 עודד ואחיה, בירושלים המתגוררים הוריה,

 במישרד־המיסחר־והתעשייה. העובד ארז,
 אחת גמורה באלמוניות ארצה מגיעה היא

 מישפחתה אצל מבקרת חודשים, לשישה
חו אינה היא אבל באילת. לנוח ויורדת

ארצה. לחזור שבת
ש מה כל לעזוב אוכל לא ״לעולם

 ואת שלי המעמד את בצרפת, השגתי
 אומרת. היא מנהלת,״ שאני רמת־החיים

 לדעת שבלי העובדה זו שהשגתי ״מה
 אחד, אף להכיר ומבלי בצרפתית, מילה

 מי אותו ששואלים בצרפת איש היום אין
יוד כולם יודע. לא והוא זראי ריקה זו

 היו לא אני ולולא ישראלית, שאני עים
 השפה צליל נשמע איך בכלל יודעים

העיברית.
 מודה חומריות,״ הנאות אוהבת ״אני
 כדי קשה ״עבדתי שקט. במצפון ריקה,
 מהאושר חלק זה יפים דברים לזה. להגיע
 מיסגרת. יוצרת האסתטיקה בשבילי שלי.

 שמוצאים דברים ליצור הוא לגבי, האושר,
 עונג. לי שגורמת בצורה ולשיר בעיני חן
 זה חומרית. נוחיות ללוות צריכה זה את
 וללכת הרמה על לשמור אותי שממריץ מה

 •שאני המשברים קדימה. תמיד קדימה.
המיקצוע.״ מסיכוני חלק הם עוברת

!■ תוראל יצחק

מתקופת ריוז1ק שסיפר. אחרי הקהל את טופול חיים שואל 7^51 11,11?\7|
*י י 31# י י ^#4  התעלה שכאלה חיים צילום של ערב באותו הנח״ל. להקת ■ י

 עשה ידיים, הניף זיופים, ללא שר בשובבות, צ׳יזבטיס סיפר עצמו, על טופול
הנח״ל. להקת מימי טופול, של ישנה תמונה המסך, על ברקע, מאד. והתרגש פרצופים
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 על זקן עם שקיפץ אחרי ברחובות. אחריו
 על בכנר החולב בטוביה לונדון בימות

 תקופת אחרי ואפילו שבתי סלאח אחרי הגג,
 החמישים, -מנות תהילת שלי הנח״ל להקת

 עטרי, יונה בנאי, יוסי גם יצאו שממנה
 דרורה הנדל, (הלנה) נחמה קאשי, עליזה

 אחרים, רבים ועוד שני שושיק חבקין,
ש הצבאיות הלהקות מסורת את שעיצבו

אחריהם. באו

עבודה______
הרב־סמל על

. של משמץ ביותר פטרו וותיקים
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 הופעת- זו היתד, הנוכחי. צוות־הווי׳נח״ל
 להקח־הנח״ל זה ״מה אבל שלה. הבכורה

 בנאי. יוסי הפטיר אזי״ לעומת היום של
ה -את טופול נתן בחורים,״ אין ״היום

 באמת נהדרים, ״הם המוחצת. תשובה
 אובייקטיבית. היתד, לא המחמאה !״נהדרים

 ,18ה־ בת ענת עמדה החבורה בקצה כי
 נערית בתיספורת טופול, של הבכורה בתו

שלה. הופעת־הבכורה זו היתד, קצרה.
 סיפורי את היום להבין יכול מי ובאמת,

ה טופול נזכר .״פעם,״ בליל-ירח. הגורן
הראשונה, חברתו עם לגורן ״עליתי חייכן,

 היתה טופול חיים שלהראשונה החברה
פאיירברג(מימין), תמר

 הכירה אשר בגיבעתייס, המפורסם נוגה קולנוע בעל של בתו
הי מימי תמונה נראית ברקע גבים. בקיבוץ בהכשרה טופול את

 לה ״קינאתי טופול, נזכר ״פעם,״ בקיבוץ. פרדס רקע על כרותם
 היה זה אז איתה. להתעסק ניסה להכשרה מחוץ בחור איזה נורא.
 טופול, של אשתו ההכשרה.״ מן שלא בחור עם לצאת נורא דבר
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 היישוב, יקירי של שכאלה החיים על
 ארץ־ מסיפורי והתבשם ,מייבשי־ד,ביצות

 והמחתרת, המנדט התורכים, הישנה, ישראל
 גם הגיעה ועכשיו ומה־לא. וצה״ל ההגנה
החדשה. ישראל נציג של שעתו

 טופול חיים נחת שעבר הרביעי ביום
 כל וראשית בלוד, בן־גוריון בנמל־התעופד,

 או סוחר־נשק שאיננו בריש־גלי הצהיר
 בטוח. — שבטוח מה לעגייני־טרור. יועץ

ש לסיכום־ד,ביניים התפנה אחר־כך רק
 עוזריו וצוות אטינגר עמוס עבורו הכינו
באולפני־ההסרטד, שעבר, החמישי וביום

מישחק־ד,טל תיפאורת רקע על בהרצליה,
 הסיפורים התגלגלו בריבוע, תשע וויזיה

 השעה עד שעות, וחצי שש הלילה. תוך אל
 והושר דובר סופר, חצות, !אחר שתיים
ו בדרן שגם! הוכיח והוא טופול. בחיים
 אם אפילו בארץ, מוסד להיות יכול שחקן

בה. מבלה אינו זמנו מרבית את
 עומר, תהה ״״42 בן רק אבא אמא, ״אבל

 ״וכבר גליה, לאמו טופול של 14,-ד בן בנו
 לך ?״ שכאלה חיים תוכנית לו עושים
 היה אפשר טופול חיים -שעל לילד תסביר
 תשע לפני כבר כזאת תוכנית לעשות
המ האופנוע על שרכב אחרי זאת, שנים.
רצו י-שראל ילדי וכל ארבינקא של פורסם

 מה. בשביל יודעים אתם פאיירברג. תמר
 הפינות ומכל מתמוטטות, הערימות פתאום

 מה7 :ושואלים החבר׳ה כל לפתע מופיעים
 עברו במיקרה רק כאילו ?׳ קרה מה ? קרה
 ממעמס־יתר.״ מתמוטטת גורן וראו

 הופיע בן-יד,ודה) (יונה יב״י המשורר
 מידי טופול של המיקרי וכמצילו כמשורר,
 בתנועת מקבוצתו שגירש צעירים בריונים

 שניהם היו שבהם בימים העובד, הנוער
 כשעמוס הופתע יבי צעירים. דפים פועלי

 במים־ טופול שחיבר שירים הציג אטינגר
 לתמר, שירי־אהבה בעיקר אלה היו תרים.

 בעל של בתו -שהיא הראשונה, החברה
שכולם בגבעתיים, המפורסם נוגה קולנוע
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