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ב ר ת ק ו י ס ו כ ה
 בן בין משותף להיות יבול כבר מה

 וזקוף־ גאה חרות ח״ב הלוחמת׳ המישפחה
 עיתונאי ובין שילנסקי דכ כמו קומה

כמו 'אש״ף ואוהד עוכר־ישראל שמאלני,
ז ככר אהרון

 חילוקי כל למרות יש. אבל תתפלאו,
 והאחרים, הרעיוניים השניים, פין הדיעות

 כטיפה שאין לפשל, להסכים, מוכנים הם
 זאת לעומת מצב־הרוח. לשיפור המרה

 מי בשאלה הסכמה ביניהם שוררת לא
 גדולות יותר כמויות לתוכו להריק יכול

 ■נערכו כבר זה רקע על אלכוהול. של
 היה שילנסקי תחרויות• מיספר השניים בין

 מה־בכך של דבר לא וזה המנצח, תמיד
בכר. אהרל׳ה כמו במתחרה כשמדובר

סבא
אופיר

 כמו צעיר בחור על מאמינים הייתם
 ובכן, סבא? כבר שהוא אופיר *שייקח
 הופכים איד כזה• באמת הוא שעבר מהשבוע

 אשתו כמו צעירה רעייה בבית כשיש לסבא
 להסבר, ניתן אבל מסובך, קצת זה לידיה

מאמץ. קצת עם
 חבר היה כששייקה נעוריו, בימי ובכן,
 היא הלא הפלמ״ח של הצבאית בלהקה

 נשוי שייקה היה לטוב, הזכור הצ׳יזבטרון
 הבמאי ישל בתם הלוי, אוהלה לזמרת
 זמנית, לאה והשחקנית הלוי מיטה

 אלה מנישואים האוהל. תיאטרון ממייסדי
ובת. בן שנפרדו, לפני להם, נולדו

 נישאה עתליה, ואוהלה, שייקה של .בתם
 המצחיק זה לא לואיס. לג׳רי מכבר לא

הנושא ומבטיח צעיר מדען אלא מהקולנוע,

אופיר שייקה
לדגנית נין

בלונ מתגוררים ובעלה עתליה השם. אותו
 המדעים באחד ומשתלם ג׳רי לומד שם דון,

סיינטולוגיה. המכונה החדשים
 ילדה כזה משהו או שבוע לפני והנה,

 נכד בכורה, פנה את טוב במזל עתליה
בארץ. ביותר הנודע לפנטוימימאי ראשון

 בסבא רק לא להתגאות יכול הזה והנכד
 בסבתא־רבא, גם אלא אופיר שייקח כמו
 בלתי־ מרץ בעלת שהיא דגנית, לאה כמד

 הופיעה במתו שעל האוהל, תיאטרון נדלה.
 חדלה דגנית ולאה נסגר, אומנם רבות שנים

ליצור. הפסיקה לא היא אפל לשחק,
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 למתוח בכר החליט ראש־השנה ערב
 במסיבה השניים נפגשו כאשר יריבו. את

 נוסף, לסיבוב בכר את הזמין ושילנסקי
 את מעט לדהות העיתונאי ממינו ביקש

 הקרב, לזירת ראשון רץ הוא ההתמודדות.
 משמו ולחש בודגה, הביסטרו הוא הלוא

 נעלם, אחר־כך המקום. בעל של אוזנו על
 היריב בלוויית קצרה •מעה כעבור חזר

שלו. הנצחי
 וודקה, של בקבוק על החל הגדול הקרב

 גם .חייב שילנסקי של כוסית כל כשעל
 עברו אחר־כך אחת. כוסית ללגום בבר

אלי חשים כשהמלצרים לוויסקי, השניים
 הכוסות את פעם בכלי למלא כדי הם

ב הפעם הסתיים הקרב בקיצור, מחדש.
 ידיים הרים -שילינסקי ח״כ מרעישה. הפתעה
 כאילו ורענן טרי נשאר בכר ואילו ונכנע,

עגבניות. ומיץ הלב רק הזמן כל ישתה
 למה בהתאם מזה. רחוק היה לא זה

 הביסטרו, בעל לבין בכר בין מראש שנקבע
 וקרח מים רק לו שהוגשו הכוסיות הכילו

 נאלץ וכך לקישוט. צבע קצת בתוספת
 אל בדרך בח״כ לתמוך הכחוש העיתונאי
מכוניתו.

סו שלו שהניצחון בכר חישב אם אבל
 לבתיהם בדרך מרה• טעות טעה הוא פית,
 את להשיב כדי בפונדק קלות השניים חנו

 הבקבוקים מול תיקרובית. במיני נפשם
 לעמוד יכלו לא פשוט הם מולם שניצבו

 ■שוב התפעמה הקרב רוח הפיתוי. בפני
 העיתונאי את הזמין והוא הח״ב, בקרב

 לשתות אהרל׳ה נאלץ הפעם נוסף. לסיבוב
 לכם לספר צריכה לא ואני אמיתי, משקה

המנצח. היה מי
 התבוסה. מפני מיפלט מצא ■שבכר אלא

ה הקרב בזירת כי לשילנסקי גילה הוא
 אחר״. ״דבר גם מוכרים שלהם חדשה

 שלא וכדי שילנסקי, נבהל ואבוי!״ ״אוי
 את לעזוב ביקש עבירה :בדבר להיכשל

 הגדול הקרב הסתיים כך מייד. המקום
הבא. לסיבוב עד •שהוכרע. מבלי

פוישת
מוחוור

 פאלאס ציזאר במלון שיגדתית פגישה
 במים־ צועד זקנקן עם איש בלאם־ווגאם.

 ממנה ויוצא דלת נפתחת פתאום דרוון.
מצטל המבטים קרח. אבל גוף בריא גבר
 לעבוד. מתחילים האפורים התאים בים•
 הקרח. לעבר המזוקן קורא טלי!״ ״הלו
 ככה, למזוקן. הקרח משיב !״מייק ״הלו
 לפני נפגשנו רגילים, תה ני-תמו ב שני כמו

 סאבאלאס (״קוג׳אק״) טלי שבועיים
סטולוכצקי. מייק לא אם ומי

 בטלוויזיה, לונדון ירון אצל הופיע מאז
 לארצות־ קטנה קפיצה לעשות מייק הספיק

 אשתו לכך• טובה סיבה לו הייתה הברית.
 היא ■ומאז בתאונת־דרכים, ■נפגעה החוקית

 אז בבית־חולים. חודשיים זה מאושפזת
 יצא בבית־החולים לשני אחד ביקור בין

 נכון בלאס־ווגאם. ידידים אצל לבקר מייק
 טלי את דווקא לפגוש תיכגן לא שהוא

יצא. זה ככה אבל ישם,
 את מכיר שמייק תחשבו שלא עכשיו,

 ידידים ״אנחנו התפרסם. •שזה מזמן רק טלי
 וסא־ בלונדון שהתגוררתי מהתקופה עוד

בבא והסתובב עבודה מחוסר היה באלאס
 מזמין ״הייתי עצמו. על מייק מעיד רים,״
 וסאבאלאס לדרינק.״ לפעם מפעם אותו

לגדולה. כשעלה גם זה את לו שכח לא
המפור מהאנשים שניים ״ושבים וככה

 הציזאר בבריכת בעולם ביותר סמים
 בעיתון ומעיינים שיחה מגלגלים פאלאנז,
התחדש. מה לראות
 ?״ בישראל שם אצלכם קורה באמת ״מה

 אתם? מדינה מין ״איזו קוג׳אק, מתעניין
 מי אז הגנבים הם אצלכם השוטרים אם

?״ הגנבים
 קצת להשליט שתבוא לך, ״מחכים

בבדיחה. מייק לו משיב סדר,״
ההצ על טלי קופץ רעיון,״ דווקא ״זה

!״ ? בישראל סידרה אעשה שלא ״למה עה.

סטולובצקי מייק
חושת־אילמת? להשתיק איך

 לולא מישהו מזה יוצא היה •שעוד ייתכן
 שקוראים אחד נוסף, ברנש למקום הגיע

 מאלה לא דווקא הוא סינטרה. פרנק לו
 לעומת סאבאלאס את אבל מייק, על ששמעו

 ידידים, בין שנהוג וכמו מכיר. הוא זאת
 לסי־ אבל ■השניים. בין הכרה טלי ערשה
 הוא חדשות. להיכרויות זמן היה לא נטרה

כולו. נסער היה
 !״לי עשה הזה שהמנוול מה ״תשמעו

התמרמר.
מייק. שאל מנוול?״ ״איזה
 ״מי סינטרה. נזדעק !״ ? מנוול ״איזה

 מר־ דין לא אם להיות, יכול כבר זה
 פרמיירה לו היתד, בערב אתמול ז טין

 סיפר הוא מה יודעים ואתם מ.ג.נז. במלון
בראשיהם. ניענעו וטלי מייק שם?״ עלי

 ״סיפר סינטדה, רתח הזה,״ ״הבן־זונה
 וכדי חרשת־אילמת, בחזרה שהשכבתי שם

 עשיתי מה אחר־כך לספר תוכל לא שהיא
האצבעות!״ את גם לה שברתי לה,

 ציזאר של הבריכה ליד גדול צחוק היה
 הסיפור כל את לכם סיפרתי ואם פאלאס.
 פשוט, שתקנאו. כדי לא זה הזה, הארוך

 -שמסתובבת הזאת, הבדיחה את תשמעו אם
המקור. מי שתדעו בארץ, עכשיו

חרשח היא האהבה
הגל. על רוכב שוב הרצל כן־ יעקב

 רגיל, שהיה כפי רדיו, גל לא אומנם זה
 בקיצור, גל. נירה הזמרת -של הגל אלא
גלים. שעושה עסק

 סיפרתי כזה, משהו או שינה, לפני רק
 השיניים, בין האמנותי שהקשר איך לכם

 למדריכה הפך ישהשדרן מזה שהתחיל
 חיי על השפיע הזמרת, של האמבותי

 מבעלה הןזגרשיה ׳נירה ישלחם. הימישפחה
 החל בן־הרצל ואילו ידון, בתה, ואבי

 דחו שאז אלא •שלו. הגירושין בהליכי
 האמנותי הקשר בין קשר כל השניים

 חברים ״אנחנו גירושיהם. לבין שביניהם
 ״אבל גל, נידה אז הצהירה מצוייגים,״

משו לחיים ועד הדוקים עבודה יחסי בין
גדול.״ מרחק עדיין קיים תפים
 היתד, בכך, האמינה כך כל •שלא מי

אור יהודית והקולנוע הספרות מבקרת
 הכינה ממושכת תקופה -שבמ-שך יין,

 של המשותף המופע על קטלנית ביקורת
 פירסמה היא -שעבר בשיסוע וגל• בן־הרצל

 בית- באמצעות ביקורתה את סוף סוף
 ? לכם אגיד אני ומה המחוזי. המשפט

בי חיבר לא בזמנו הגדול גמזו אפילו
חריפה. כך כל קורת

 •שהיא, אוריין, יהודיית טוענת בביקורתה
 לפני כי בן־הרצל, של החוקית אשתו אגב,
 ועבד הפופולארי השדרן אותה נטש שנה

 ■שבמעוז־ בדירתד, גל ינידה עם ■להתגורר
אביב.

בן- ״החל יהודית, כתבה ,״1973 ״בשנת

 היא לי, מספרים כך אלה, ימים בעצם
 כאלה כישרונות ועם בפאריס, בציור עוסקת

 אני לפספס. אי־אפשר פשוט במישפחה
 נולד הזה שהנץ היום כבר להמר מוכנה

 מצד איזה, חשוב לא אמנותי, כי-שרון עם
הסבתא־רבא. או הסבתא הסבא,

 המקהלה מנערות אחת עם להתרועע הרצל
ההיכ בעקבות בתוכניותיו... הופיעו אשד
 כדי מבעלה גל נירה התגרשה הזאת רות

לאח הפך אשר בן-ד,רצל ליעקב להינשא
 ■הנח הבית את עזב מאז לאמרגיה... רונה

משפחתו.״ את
 בן־הרצל מרוויח המבקרת -שיל לטענתה

 לד, משלם אינו אך לחודש, ל״י אלף 50
 חתימותיה את לזייף נוהג ועוד מזונות
 לתשלום שלד, בצ׳קים משתמש כשהוא
גל. נירה עם בילוייו

 לא אישי באופן אני אותי, תשאלו אם
 יהודית של הביקורת את מבינה כך כל

היא ישנים עשר לפני סוף, סוף אוריין•

 בן־ יעקב של הראשונה לאשתו עשתה
 לד, עושה גל -שנירה מה את בדיוק הרצל

 היגיון כנראה יש למבקרים אפל עכשיו.
 אצל רק בסדר לא מה רואים הם משלהם.
האחרים.

ב ובן־הרצל נירה ממשיכים ׳בינתיים
 מופיעה אלה בימים המשותפת. דרכם
 רפי -של בר בפיאניו תזמורת עם נירה

 מדריכה נראה שרד, היא ובעוד ניצחון.
 צמודת משקה כיוס עם יושב האמנויתי

 טיפוחיו. בת של מזמרתד, עירב ערב ונהיה
 כל הזה הרעש את לסבול יכול הוא איך

 שהאהבה כנראה אבד תופסת. לא אני לילה,
חרשת. גם אלא עיוורת, רק אינה

בן־הרצל ויעקב אוריין יהודית
בחודש ל״י אלף 50




