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ת אבוע1ה א נ ב ־ ל סבא - א
 מופיג■ יגאל כישהמחזאי־סופר-פטנטאי

 וכדין כדת והתחתן שנה, לפני קם, ז*ן
 שלא היו חנה, ■שנים, 10 מזה ■חברתו עם

 מה הכל, אחרי קרה. באמת שזה האמינו
 שנות הרבה כל־כך אחרי להתחתן פיתאום

ו אושר
 עושה, הוא — מחליט כשיגא׳ל אבל
 שמהן שלו, הקודמות בפעמים כמו בדיוק
 גם כבר לו ■ויש בנים. ארבעה לו נולדו

והכל. נכדים,
 גם להאמין לכם קשה יהיה אולי לכן,

 היא גם אבל החדשה, המשמחת בבשורה
 לעולם להביא החליט האמנים זוג עובדה.
 בעוד העולם לאוויר שתצא1 משותפת יצירה

מבי ד,חשדנים אפילו ואז חודשים, כמה
קרה. זה שגם להאמין מוכרחים יהיו ניכם

 מאמין יגאל כי לפרט, ממני תבקשו ■ואל
 ומי מרשה. לא והוא תפלות באמונות

בסבלנות. שימתין — הבין לא שעוד

 הוא סבא סוף־סוף להיות שמתכונן מי
 ומי אופיר. שייקח הפופולרי השחקן
 בכל היום, שאין יודע, שייקה את שמכיר

 יותר בנאדם ,׳שלנו, המבדר הבידור עולם
 מהעניין, מבסוט כל־כך הוא ממנו. נרגש

 הושלה הסרט ■של שבמסיבת־הסיום עד
ש ספונטנית, הופעה כזאת הרביץ הוא

 מתבייש היה לא ■בעצמו ספונטניום אפילו
בה.
 היא הנחת את לו לגרום שעומדת זו
 עם בלונדון כעת השוהה עתליה, בתו,

 שכולם מובן סטודנט־לקולנוע. שהוא בעלה,
 ומה הברית, תהיה מתי שייקה את שאלו
 ברירה, ״אין ? להם ענה הוא חושבים אתם

 אין חודשים. ■תשעה לוקח עדייו זה רבותי,
 תביא הילד את זה.״ נגד לעשות מה

 אין לזה בקשר וגם בלונדון, לעולם הבת
ב ללדת רע זה ״מה טענות: לשייקה
הממשלה?״ חשבון על כסף, בלי לונדון?
 פרד־ איך לראות צריכים רק הייתם

 השינוי על לה כשנודע קרנה סגל ריקה
 אחד שהוא שייקח, של בסטטוס הקרוב

 כאילו שמחה היא שלה. הקרובים החברים
 אחרי בעצמה. סבתא להיות הולכת היא

 יחדיו זה את זה הביאו והיא שייקר, הכל,
 על מזל״טוב לתפוס להם ומגיע הלום, עד

 ■ושיהיה לבריאות, על־הסלע. כפול וויסקי
במזל.

 של בבנו־בכורו א-פרופו, למתעניינים,
 זד, שהבנתי מה לפי אז אלעד, שייקה,

 הוא להתחתן. ■שלו בראש בדיוק לא כרגע
 מרוויח בסיני, קידוחי־נפט בצוות עובד
 בכיף משתזף בחודש, לירות ת׳לפים כמה

 ׳!שם לארצות־הברית, לנסיעה כסף וחוסך
כמו בקיצור, חלד. אוהלה אמו, נמצאת

אופיר שייקח
בסטאטוס שינוי

 רוצה היא כי לעולם, ילדים להביא ננת
 שלה. הקאריירה את ולפתח חופשית להיות

 למיפנה גרם מה יודעת לא באמת אני
 כשתהיה בטוח: אהד דבר אבל המפתיע,

 לא־נורמלי, קומזיץ לנו יעשו הם לידה,
לחכות. שווה זה בשביל ורק

אופיר. במישפחת משעמם לא רואים, שאתם
 אז עסקינן, בילדיפ״לעתיד כבר ואם

 דודו למצחיקן גם בקרוב יגיע טוב מזל
 גם החלה עירית, הזמרת, אשתו דותן.

 הפתעה. בהחלט זזו בספירה,־׳לאחור, היא
מתב־ לא שהיא לספר ידעה תמיד עירית

מוסינזון וחנה יגאל
בתנור הפתעה

אשר
בחור

טוב
 זד, שלמות, עדיין שלי השיניים כל אם

ש אחרי כי מזל. לי שיש בגלל באמת
 השחקן של החתונה על לכם סיפרתי
 גולד, מלי השחקנית עם צרפתי אשר

 במסיבה, אותי לפגוש שמח לא־כל־כך הוא
השבוע. שנערכה

 שלדבריו, אלא מהסיפור, נפגע שהוא לא
 הדברים את קיבלה לא מלי של היאמא

אותם, למסור התכוונתי שבה רוח באותה

קלח־אב
סני&רש

הכדורגל

צרפתי אשר
רציני בחור

 עלינו שנחתה נוספת נחמדה אורחת
 מרים ■התיטניה הזמרת היא חגיגי לביקור

 תימניה זמרת של הקטנה האחות צעירי,
 קוראים ׳שכולם הררי, כוככה אחרת,

 היא כי יען דז׳יגן״, של ״התגלית לה
התקלקלה. לעשות? מה באידיש. מפזמרת
 הרבה שומעים ■לא שאם לדעת כדאי

 ששומעים בגלל רק זה כאן, מרים על
 חיה היא שם בהולנד, דווקא הרבה עליה

 בילבד זו ולא האחרונות. השנים בעשר
 ומבד באמסטרדם נחמד בקיוטג׳ גרה שהיא
 מכובדות, חלטורות מיני בכל כהוגן קשת
 פרדי, בשם הולנדי בעל לד, תפסה גם היא
קומפלט. מסודרת שהיא כך

 הוא שלה הבעל אז קטנה, ׳שהיא כמה
 הפריע לא זה אבל ממנה, ■פי־שניים בערך
 אלון. בשם חמוד צאצא לעולם להביא להם
 תימניה זמרת איך לדעת רוצים אתם ואם

 בהולנד, שידוך תופסת באידיש ■ששרה
 בחברת הופיעה כשמרים אחד, יום בבקשה.

 אליה ניגש מאיור, מאקס הקומיקאי
 אפשר איפה אותה ושאל גבה־קומה, בחור

 מופיעה. לא היא שבהם בימים אותה לפגוש
 ׳נתפס והעניין בא, הוא לו. אמרה היא
 הראשונה בפגישה כבר מאד. מהר להם
 אותה לשאת רוצה שהוא לה גילה הוא

שהוא תחשוב לא שמרים כדי אבל לאשה,

 להרגיע ברצוני אז ללב. מדי יותר ולקחה
 והגונה נחמדה בת לה יש יגיולד. הגברת את

 בולט תפקיד השבוע קיבלה שאפילו בהחלט,
 חדש. בסרט אופיר, שייקח של לצידו
 כישרוני הוא גם אשר, הבת, של הבעל
 המחזה את בהצלחה להעלות וממשיך מאד

 פיטר האוסטרי המחזאי של קספר, שהפיק,
 מצויינות בביקורות זכה הוא הנמקה.

 ביותר הרציניים הבחורים אחד הוא ובעצם
מכירה. שאני

 צריך ולא רצינות. ■ויש רצינות יש יאבל
 לדברים מדי גדולה ברצינות להתייחס

לא־רציניים.

צעירי מרים
בהולנד קאריירה

 אליו אותה לקח הוא באוויר סתם מדבר
 כל מונחים היו מיטתו, על ושם, הביתה
ב אודותיה על שנכתבו העיתונות קיטעי
 עקב פשוט הבחור ארוכה. תקופה משך

שלה. הקאריירה אחר במסירות
 לא מעריץ עם להתחתן בקיצור, נו,
 לו אמרה היא •שלה. בתוכנית כל־כך היה

 פרדי אבל לארץ, לנסוע מוכרחה שהיא
חוד אחרי בעיקבותיה. ■ונסע התייאש לא

 מאושרים והם חופה, העמידו הם שיים
 בהולנד. רק מאושרים להיות שיודעים כמו

 בענף האשד, ,בענף־ד,הלבשה עוסק הבעל
 שלהם הבסיס חושבים אתם ומה הבידור,

 החריף הסחוג לא אם מאושרים, לחיים
? והטוב

 את לכם -לגלות לי מותר כבר עכשיו
 הגרמני הכדורגלן של ביותר השמור הסוד

 אצלנו ביקר אשר כקנכאואר, פדנץ
 חודשים לפני באייון־מינכן נבחרת עם

אחדים.
 היום, סוד בגדר לא־כל-כך שכבר מה

הת הישראליות .שד,חתיכות העובדה הוא
חת על כמו הגרמניים השחקנים על נפלו
 הפסידו שהם טוענים וכולם בפוטנציה, נים

 במלון שהלכו הבילויים בגלל רק במיישחק
לו. שקדם בלילה

 הישראליות החתיכות את ששיגע מי
 הקבוצה, כוכב כמובן היד, מכולם יותר

 הרי והוא צ׳אנם, להן נתן שלא בקנבאואר,
 כל לבזבז מהסס שלא אחד בתור ידוע
 מסתבר והנה, יפה. אשה על שלו פנוי רגע

 הגיע שלושה, פלוס הנשוי שבקנבאואר,
 שהסתוותה הקבועה, ידידתו בחברת ארצה
צלמת. בתור

 הנ־ ששמה הניאה, הבלונדית הצלמת
ה ואירועי מסעות לכל נלווית רייטיה,

 דבר, לכל ריישמית כצלמת הגרמנית קבוצה
 של ביותר המקורבים חבריו שרק אלא

 שהנרייטה הגדול, הסוד את ידעו פרנץ
ב לפתח לה עוזר ופרנץ ביום, מצלמת

לילה.
 היום, עד מתגלה יהיה לא הזה הסוד

 אלופת- עם חוזה לחתום פרנץ נסע לולא
קוס נבחרת ארצות־הברית, של הכדורגל

 השווה סכום לו הציעו שם ניידיורק, מוס
צנועות. ישראליות לירות מיליון 30ל־

 הטיסה כרטיס את בקנבאואר כשקיבל
 כרטיס מייד ביקש הוא לארצות־הברית,

 לו קל היה לא כבר זד, ובשלב נוסף,
הת אז הצלמת. בת־לווייתו את להסתיר

ממו רומן מנהלים ופרנץ הנרייטה כי גלה
 לשמור הצליחו הם ואם שנים, שש מזה שך
 במשך והציבור העיתונאים מעיני זה את
 שמגיע איתי תסכימו אז תקופה, אותה כל

גביע. איזשהו להם


