
 שסטרסקי, העליזים הימים את זוכריםמתאוששת הרן מדר
באר אותנו ביקר גלזר, פול הוא הרי
 סיפורי לי היו אז כבר הקטנטונת? צנו

 לי יש עכשיו אבל עליו, ולילה לילה אלף
אנו יובא שהוא למרות פגז, סיפור עוד

בחלקו. נימי,
 כ־ אחד, לילה החל כולו הסיפור ובכן,

 לו שעשתה אחת ביפה עינו שם שפול
 לביתה, לנסוע קבעו שניהם בחזרה. עיניים

 שכונת של באיזור לעיר מחוץ שנמצא
 שתיים השעה בסביבות בערך ואכן, יוקרה.
להתבודד. ונסעו מונית לקחו בלילה

 איתה הגר צעיר שותף יש לבחורה
 אצל בדרך־כלל נמצא הצעיר הבית. באותו

 משם. בתים כמה במרחק שגרה חברתו,
 עם רב וגם החבר חלה המזל, לרוע אבל,

 לביתו חזר וכך ממש, היום באותו חברתו
 כמדי ששידרה בטלוויזיה וצפה ישב הקט,

והאץ. סטרסקי את חמישי יום
 במיטתו, לישון והלך הסרט את ראה

 כשהגיעו לחלון. מתחת בדיוק ניצבת אשר
מפ לה שאין גילתה לבית, והבחורה פול
 להיכנס ״אפשר אמרה, נורא,״ ״לא תח.
 אותו הדריכה אכן, והיא החלון.״ דרך גם

פנימה. ולהיכנס החלון את לפתוח כיצד
 ונחת מוצלחת קפיצה העליז השחקן עשה
 הישן. החולה של מיטתו לתוך היישר

 את הדליק בבהלה, המיסכן התעורר מייד
 הוא מי ואת מיטתו, שליד במנורה האור
 השחקן את נכון, במיטה? לפניו רואה

קו אחדות שעות בטלוויזיה ראה שאותו
 פה עם ונשאר הבחור התבלבל לכן. דם

 ביקש פול הגה. להוציא יכולת בלי פעור,
 את להכניס הכניסה לדלת והלך סליחה

הממתינה. הבחורה
 שותפה את וראתה לחדר באה כשזו
 לא זה אבל בצחוק. פרצה המום, לדירה
 עדיין היה הוא מצחיק. כל-כך שזה חשב

 אותו להעיר לה אמר חלוש ובקול בהלם
 הוא, כי לרופא, אותו ולקחת בבוקר מוקדם
 ממה רציני יותר הרבה חולה כנראה,
שחשב.

 לחו״ל, הנסיעה ועל הבחור על נוסף
 שהיא נוספות, תוכניות שתי לסמדר יש

ה לארץ. שובה עם מייד לבצע מתכוונת
וי לקנות והשנייה מכונית, לקנות אחת:

גדו סכומי־כסף קיבלה סמדר בנהריה. לה
 גיבור, ומחברת דני של מהביטוח לים
להק מתכוונת היא האלה הכספים כל ואת
שלה. לשיקום דיש

 לא אני נהדר, לא הזה הסיפור אם
 כל פשוט נהדר. סיפור זה מה יודעת
הזאת. לבחורה הכבוד

לא בתיה
בתשובה חזרה

 קר את לעזרתי לגייס יכולתי אילו
 בוודאי הייתי הגדול, קוג׳אק את או לומבו

 כתי-ה הנקראת התעלומה את מפענחת
 מספרות ומשונות שונות שמועות לנצט.

 הוותיקה, השחקנית של מעשיה על מזמן
 מזה התיאטרון בימות על מופיעה שאינה

שנים. כמה
ב חזרה שבתיה מלחשים בעיר רבים
ועו בירושלים להתגורר עברה תשובה,

 שבתיה מספדים אחרים בדיני־תורה. סקת
 שמקורה תורה — הגורג׳ם בכת דבקה

למו עצמה המתאימה הרחוק, במיזרח
 בזמנו אותה הקים יותר. מערביים שגים

ב עוסקת, תורתו ברוסיה. החי קווקאזי,
ביש עצמו. את להבין המנסה באדם עיקר,

בקי המתרכזים חסידים, כמה לו יש ראל
יוטבתה. בוץ

ש בתיה, על מספרות אחרות שמועות
בתורת־הקבלה. עוסקת החלה

 בתיה תפסתי. הפרינציפ את בקיצור,
התי על ויתרה הבוהמה, מעולם פרשה
בירושלים. להתגורר ועברה אטרון
 כל אודותיה? על שוחחתי לא מי עם
 גם שמע עליה, משהו לדעת העשוי אדם

 מעשיה בדבר קשר־השתיקה אך מפני.
 פיטר הבמאי לשעבר, בעלה מאד. תמוה
 בזה. להתערב רוצה שאיננו טען פריי,

ביק מעולם־התיאטרון שלה קרובים ידידים
 לעסוק לה ולהניח העניין, את לעזוב שו

רוצה. שהיא במה
 שלה, 50ה־ שנות בתחילת שהיא בתיה,

 כישרונית שחקנית ומתמיד מאז היתה
בתיאט תפקידיה ביותר. מעניינת ואשה

 מייסדיו, על נמנית שהיא הקאמרי, רון
 ומצויי- רצינית שחקנית של שם לה היקנו

 הוכיח הגיבור, אשת היחידי סירטה נת.
אותה. אוהב הקולנוע שגם לקהל,

 נשואה היתה שנה שמונה־עשרה במשך
 בתם את גידלו הם ביחד הפעלתן. לבמאי

 כיום הלומדת קי,׳ג היחידה, המשותפת
 לגבר נשואה היתה כן לפני בלונדון. ציור
 יש ממנו שגם גרשונוביץ, נחום אחר,

 שמרה מפיטר, גירושיה אחרי בת. גם לה
 נשא פיטר הפרטיים. חייה על בקנאות

 תלמה האנגליה, השחקנית את לאשה לו
התי בשטח מפעילות חדל ולא דוכי,
 בית לה קנתה זאת, לעומת בתיה, אטרון.

ושם. פה ושיחקה ביפו

בן־זאב מישפחת חדשות

גולדברג טלי
— ראש

 האב, במיצווה התחיל להפתיע. מפסיקה אינה זאב בן־ מישפחת לכם, אומר מה
 הפתיע אחריו העברי. התיאטרון בתולדות צאן-ברזל נכס הם עליו שהסיפורים מרדכי,

 אינה המוטל הקטנה האחות וגם ומצחיקן. פופ כזמר וממשיך כשחקן שהתחיל דורי בנו
 הצגה מנהלת היא הפיזמונים, במיצעד הצועדים שירים כותבת היא ידה.בצלחת: טומנת

 שליט, נחום השחקן, ההצגה, של בפועל המפיק עם רומן מנהלת גם והיא 2 ערוץ בשם
 של האבא להיות יכול הוא הגיל שמבחינת למרות ויפות, צעירות אותן אהב שתמיד
 הבן- עובדה, אבל טוב. במצב שמור שנקרא, מה הוא, עליו. רואים שלא תודו חמוטל.

נטויה. ידו ועוד 43 בן אדם
 המכסות המעטות השערות שורשי קצה עד מאוהב, בן־זאב דורי זממו זאת, לעומת

 הכירו השניים בן־צור. עירית בשם וארוכת־שיער צעירה בשחקנית קדחתו, את
 על יושבים הם ממש, אלה ובימים משותפת בדירה להתגורר עברו חיפה, בתיאטרון
והבי התיאטרון בתחום רבתי להשתלמות לארצות־הברית לנסוע ועומדים המיזוודות

בהצלחה. להם שיהיה אז דור.

לנצט בתיה
הבוהמה מעולם פרישה

הועל עבדה, שעליה האחרונה, ההצגה
 באר־שבע. בתיאטרון כשנתיים, לפני תה׳
 ביבר במחזה האם תפקיד את גילמה היא

 הצליחה, לא ההצגה מה משום הזכוכית.
 בהחלט ומאז באר־שבע, את עזבה ובתיה
 לחוץ- ה5הר נסעה היא עיקבותיה. נעלמו
ב ביקרה לעצמה. מרגוע חיפשה לארץ.
 שונות. תורות אחר נהתה ובהודו. צרפת
 בחייה. אישית טרגדיה אירעה כשנה לפני

 בתאונת- נהרג הבכורה, בתה בן נכדה,
ועק היפואי ביתה את עזבה מאז דרכים.

וב בשקט חיה היא כיום לירושלים. רה
 אלה בימים כך. להמשיך ורוצה שלווה,
עימה. ומתגוררת בארץ בתה נמצאת

או ושאלתי בתיה אל כמובן, טילפנתי,
 את הכחישה היא אצלה. קורה מה תה
 היא מה לי לספר סרבה אך השמועות, כל

 עוסקת לא בשום־אופן ״אני עושה. באמת
 כל לי אין בתשובה- חוזרת אינני בקבלה,

השחקנית. אמרה עצמי,״ על לספר רצון

הרן סמדר
ומכונית וילה בחור,

חנון• שלום
בעננים —

שני אחד: משותף מכנה לפחות ולשלום
בת אחד כל הנח״ל, בלהקת שירתו הם

 שולה של בתקופה שלום אחרת. קופה
 זילברמן, ומנחם קשת ששי חן,

 גוב, גידי בתקופת שירתה טלי ואילו
 וירדנה לופטין לאה סנדרסון, דני

ארזי.

 סיפור לי יש בשורה. אשת אני היום
 לפחות מכם, אחד כל שישמח בטוחה שאני

אותי. ששימח כסי
 לפני שרק הרן, לסמדר מתכוונת אני
 האישית הטרגדיה היתה שבועות שישה
כ אחר־כך. כולנו. של הטרגדיה שלה

 שלא יכולנו לא בטלוויזיה, אותה שראינו
האמיצה לבחורה עצומה אהדה להרגיש

איב שבו בנהריה, האירוע אחרי שבוע
 כבר בנותיה, ושתי בעלה את סמדר דה

 חזקה להיות החליטה שהבחורה נראה
 היא עצמה. בכוחות ולהתאושש ואמיצה

 אותה, שראיין הזה, העולם לכתב אז אמרה
 מחדש, חייה את לבנות מתכוונת היא כי

 רוצה ושהיא שוב, להתחתן רוצה שהיא
 אי-אפשר ויעל עינת ״אחרי בילדים.

אז. הסבירה ילדים,״ יהיו שלא
 סמדר כי לכם, לספר יכולה אני היום

 לבצע מתחילה גם אלא תיכננה, רק לא
מחדש. שלה השיקום את

 ולארצות־הב־ לשווייץ בדרך היא עכשיו
שיצ לפני עוד אבל מאושש. לטיול רית
 צעיר עם בנהריה ידידיה אותה ראו אה,

 הייקים בעיר ומקובל ידוע בחור נחמד,
טרי. גרדט שבצפון,

רצי ביניהם הרומן אם יודעת לא אני
 לידידותיה אישרה עצמה סמדר אבל ני,
רומן. יש כי

 הקיש־ כל צצו מניין יודעת לא אני
 חנוך/ שלום זממו, כאילי האלה, קושים

 ליהי הטלוויזיה, במאית לאשתו, חזר
אמי סיבה בלי סתם, כך להוציא, הניד•

 סתם זו הרווקות, ממעגל ליהי את תית
רישעות.

 זאת, לעומת לליהי. חזר לא שלום לא,
ה עם בהמשכים, ארוך, רומן מנהל הוא

 רואים גולדברג. טלי היפהפיה דוגמנית
 נראים והם האירועים בכל ביתד אותם

 שלום נמצא אלה טרופים בימים מאושרים.
 עם יחד עורך הוא שם בארצות־הברית,

 אחד קונצרטים, שני איינשטיין אריק
בניו־יורק. השני בלום־אנג׳לם,

 ולדווח להמשיך אשמח משם, כשייחזור
הפו הזמר בין הרומן מתפתח כיצד לכם

לטלי אגב, היפה. והדוגמנית פולארי

ס

מן ם שלה הרו ם ע שלו


