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 בעיר !שנים כמה שהסתובבה בחורה
 היא מאד, מבוקשת רווקה והייתה הזו

 טורי־ את קישט שמה טמיר. עמידה
 רומן בגלל בעיקר פעם, לא הרכילות

 ששמו נשוי, גבר עם לה שהיה ארוך,
 רומנים רק לא אך לפירסום. ניתן אינו

 עבדה היא הזאת. השובבה את העסיקו
 גדולה מלונות ברשת יחסי־ציבור כאשת
צי ביחסי לעבוד עברה אחר־כך בארץ.

 דרך גולן. מנחם הבמאי אצל בור
 אצלי. להערצה נושא תמיד היתד, עבודתה

 סיפור לבנות איך ידעה יתמיד עמירה
שמו גם היו לעיתון. אותו להכניס ואיך

 ידעה היא סיפור, לה היה לא שאם עות
אותו. להמציא

 ששלח חץ־האהבה בה פגע אשר עד
 חדלה שעמידה דוקרני כזה חץ קופידון.

 נושא לאהבתה. לגמרי והתמסרה לעבוד
 יצחק בשם מהנדס הוא שלה הרומן

 שני עם אלמן אליה הגיע הוא פרפר.
.15 בת כבר הגדולה בתו כאשר ילדים,

טמיר עמידה
חתונה — סוף־סוף

 שעתה גס לעבוד, חדלה' רק לא עמידה
 מה כל לשחור. הג׳יינג׳י שערה צבע את

 זה האחרונים בשבועות אותה ׳שהעסיק
 מתאימים רהיטים בחירת ידידה, חיפוש

ביו הגדולה ההפתעה אך חדשה. ומכונית
 אחד, יום חתונתה. הייתה עמידה של תר

 לרבנות יצחק עם הלכה הבוקר, בשעות
בשקט. השניים להם נישאו ושם

 חסך וזה הבוקר בשעות עובדים ״כולם
 הרבים״, ידידי לכל הזמנות עשרות לי

 פטור אך אחר־כך. הטריד, הכלה הסבירה
 מבטיח לכן ילך, לא זה חתונה מסיבת בלא
 קצרה נישואיו הרצת שאחרי הצעיר, הזוג
 ממש אני לכולם. גדולה מסיבה יעשו הם
לחכות. יכולה לא

בריקוד אהבה
 מקום, בכל לצמוח יכולה יפה אהבה

 בני- שני כאשר עבודה, במקום אפילו
 בעבודתם. לראשם מעל עסוקים הזוג

עינבל. בלהקת צמחה כזו ואהבה
 ה־ את עינבל לקחה החדשה לתוכניתה

 של בנו רכטר, יוני המוכשר מלחין־זמר
ה של בעלה רכטר, יעקב הארכיטקט

 צדה עבודה, כדי תוך מרון. חנה שחקנית
אי הלהקה, של הבמאי עוזרת את עינו
 מוכרת 22ה־ בת איריס רוזנכרג. רים
תפ שבתוקף מאחר הרקדנים, לכל מאד

 ושמרה מושמעת רס״ר מעין היתד, קידה
 הפריע לא זה אך החזרות. בעת הסדר על
.הצעיר. המלחין של לחיזוריו להיענות לה

 נראו העבודה, שעות אחרי יום, בכל
 הבילוי במקומות בצוותא מבלים השניים

 הבכורה בהצגת גם בתל־אביב. המקובלים
 אירחו בצוותא, השניים ישבו עינבל של
השחקנית. ואשתו יעקב אבא את

 אני אז חדש לרומן סימן לא זה אם
סימן. מהו יודעת לא כבר
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דחטוך
פרנסה

 שמצליחים ישראלים על שמענו תמיד
 אלי שמגיעים הסיפורים ומכל בחו״ל,

 להאמין. ולמדו למי יודעת לא כבר אני
 את לראות לי שיצא אחרי עכשיו, אבל

 לכם לספר יכולה אני עיני, בסו הדברים
 היא שליו שהגיבורה אמיתי, הצלחה סיפור

 לשחקנית כוונתי אמיתית. אשת־אשכולות
 הבחורה כתר. שנית היפה התימניה

 רבות, שנים לפני כבר הארץ את עזבה
 למפיקים עינים עשתה בעולם, הסתובבה

 ניו־יורק, בלונדון, רבים מיקצוע ולאנשי
 כי למה? זה וכל בלוס־אנג׳לס. ועכשיו

 אחד: דבר רק יש שלה הנחמד בראש
 יזכרו שמה שאת מצליחה שחקנית להיות
 מזה ואומנם, האפשר. ככל רבים אנשים

 יפה דירת־רווקות מאכלסת היא שנה חצי
 רצה טובה, בסביבה מכובד ברחוב וקטנה

תא כי בערב, ולחזרות בצהרים לפגישות
 לה שהציע זה את מצאה היא לא או מינו
וגידים. עור שקורמת בהצגה נכבד חלק

ה לא אומנם הוא שנית של תפקידה
 זה אבל בולט. בהחלט עדיין אבל מרכזי,
 אז בינתיים? חיים וממה הכל. לא עדיין

 גם היה בקלות שמתיידדת הזאת לשינית
 מזל יותר בהרבה בא שאומנם פתרון לזה

 לה ישבה שבא. מזל עדיין אבל משכל,
 ב־ עיני־השקד, בעלת שחורת-השער זו

 ישב וליידה אחד בהיר ביום מיסעדה,
 ונפעם נרגש היה שכולו אמריקאי בחור

ש־ הבחור, עבודה. לקבלת פגישה לקראת
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כתר שנית כוכבנית
סרט — סוף־סוף

 לשנית סיפר לסיפרות־אנגלית, מורה הוא
או לחפש אפשר והיכן העבודה היא מה

 של תקן על שנית לד, יושבת ׳וכיום תה,
 מ״ באחד לילדים לסיפרות־אנגלית מורה

 אז בברלי־הילס. של הטובים בתי־הספר
עבודה? היום עד מחפש הבחור אם מה

מבטי גדולה, הצלחה ׳תהיה ההצגה ואם
׳תכו יותר לעיתים בארץ לבקר שנית חה

 בבישולים, מתמחה היא עתה לעת פות.
ה התוצרת מיטב את לביתה ׳ומזמינה

 בלום* כבוד אחר ששוכנת ישראלית
אנג׳לם.

הערבי ר1במיג ג□ (
 סיפור לכם נותנת שאני הראשונות הפעמים בין או הראשונה, הפעם שזו לי נדמה

לבינה. שבינו כאלה, דברים יש שם שגם מסתבר הערבי, המיגזר על עסיסי רכילות
 מתכוונת אני שבמשולש. טירה בכפר חשובים הכי האנשים באחד הוא המדובר

 והיום המועצה־המקומית ראש רבות שנים במשך שהיה מי עכד־אל־חי, לטארק
בית־ספר. מנהל וגם חבר־מועצה סתם

 חמישה לו שילדה לאשר, בעושר, שגם מרננים ובכפר באושר, נשוי היה טארק
ביותר. פרטי מהפך אצלו חל אחד יום אולם .17 בת כיום היא שבהם כשהבכירה ילדים,

שחר צעירה אל־פתאח, עבד מהא עורוק את שלו, בכפר ממש גילה, הוא
 לאמר פשוט הערבים יכלו פעם טירה. של האיטליזים מבעלי אחד של בתו ,25 בת חורת
 המצב היום אולם מסתיים. היה והעניין מגורשת,״ ״את פעמים שלוש שלהם הפרטית לאשה
 גם אותה לגרש צריך הוא עכשיו אבל הקאדי, אצל אשתו את גרש אומנם טארק שונה.

להתגרש. רוצה כל־כך לא האשה הצרות. מתחילות וכאן בבית־המישפט,
 אמר ואשה. בעל להיות סוף־סוף יוכלו ועורוק טארק כי מקווים הכל בכפר אולם

 את עזב שהוא לו סולחים שאנחנו עד אוהבים, כל-כך ״הם :טארק של מקרוביו אחד לי
תנצח.״ שהאהבה העיקר שלו. הבת להיות שיכולה בחורה בשביל אשתו

הישר החתיך את אהבתי לא אף־פעם
 שלו המינית ביכולת המשמיץ המצוי, אלי

 אבל נשים. לגבי שלו ובכוח־המשיכה
 מארק, על לכם לספר זאת, בכל החלטתי,

אכישר. שמעון הצייר של הצעיר אחיו
אמ כאמרגן עובד התורן השוויצר ובכן

 פעם, מדי ארצה ומגיח בוושינגטון נות
 רק עלילותיו. כל את לחבר׳ה לספר כדי
 אחיו עם ערב בילה הוא התחיל. וכבר בא

 מן ככיוף. ליזה הספרית ידידתו, ועם
 מארק כאשר השניים, התערבו להון, היון

 התורנית, לחברתו לספרד, לטלפן מאיים
 בשם ספרדית, תעופה בחברת דיילת

 האח, לכאן. מייד שתבוא זיים, קונצ׳ה
 שהיא מאמין לא שהוא אמר ׳שמעון,
 שפופרת את שלנו מארק -נטל ואז תבוא,

 נחתה זריזות, שעות 24 וכעבור הטלפון
הקטנטונת. בארצנו הקונצ׳ה
 מארק עם כאן בילתה שלמים יומיים
 הבן־ הכל, אחרי למדריד. חזרה ואחר־כך

 ? מארק עשה מה להתפרנס. גם צריך אדם
 נערה צד תל־אביב, ברחובות לו הסתובב
 מעצבת אדמוני, •טרה בשם מקומית
 חופשתו שארית את עימה ובילה אופנה,
 להסתיים, צריך טוב דבר כל אך בארץ•

קצר סיפורון וגם מנסיוני, שלמדתי כמו
 בענייני לשווייץ טס מארק נגמר. זה צר

 ישלו. לאדמונית יום בכל וטילפן עבודה,
 לקאהיר לטוס מתכונן הוא שווייץ אחרי

 מצרי צייר לגלוית עומד הוא שם למשל,
 השובב ■נשאל כאשר לאמריקה. ולהביאו

 בעולם, חתיכות על דעתו מה הבינלאומי
הספרד החתיכות :,כל :היסוס ללא השיב

 הן שלי והשווייצריו׳ת האמריקאיות יות,
לישראליות.״ תחליף אין אבל א־כיפק, על

תי. נירגע פה

אהבת
י־הציבוד

ש מה על לכם סיפרתי לא זמן הרבה
 שאפשר לי, תאמינו במיזנון־הכנסת. קורה

ב שבוע מדי עסיסי רומן משם להביא
 יודעים לצעוק רק שלא !מפני שבוע,

לאהוב. גם אלא שלנו, בבית־הנבחרים
ד ריכי על הוא הנוכחי הסיפור אכנ  ו
רי. בו  קשורים הם מה אותי תשאלו ת

 קשורים, לא הם :לכם אשיב ואני לכנסת,
 כתבת ריבי קשר. יש זאת בכל אבל

 מי ואבנר, בירושלים, אחרונות ידיעות
 חזר ועכשיו אחרונות ידיעות כתב שהיה

 היו ישראל, קול של למחלקת־החדשות
 שם־המישפ־ זהות לפי מבינים שאתם כפי
 להם נגמר אחד יום אבל ואשד!. בעל חד״
 לדרכו, הלך אחד וכל הזה, היפה לזוג
 מיסחריים עסקים ביניהם י!ש עדיין כי אם

 איזה במהירות לה מצאה ריבי משותפים.
 אבל איתו, להתגורר ועברה צעיר, רופא
ולהמתין. בררן להיות החליט אבנר

 עתה משתלמת. הסבלניות כי ומתברר
 שרהל׳ה ואת אבנר את לראות אפשר

 הקשר מגיע וכאן דבר. לכל כזוג יצחקי
 ה־ הדוברת היא ששרל׳ה מפני לכנסת,

 הכנסת, יושב־ראש של בלתי-ימעורערת
ל הוא בחיים ותפקידה שמיר, יצחק

 כמה אבנר, גם ביניהם לעיתונאים, הסביר
שגי עושה לא שמיר וכמה נהדר שמיר

 טלית הוא שמיר ׳וכמה אף־פעם, אות
יתכלת. שכולה

 בשמיר עסוקה כל-כך היתר. שרהל׳ה
 עד בעיתונים, החיובי ובפירסומו •שלה

 היא הזו הנאה הצעירה כי החליטו שהכל
 אולם בכנסת. המסתובבת היחידה הבתולה

להס ניסתה כאשר הגואל. הגיע ילה גם
 היא נהדר, שמיר כמה תבורי לאבנר ביר

 וכך יותר, נהדר אבנר בעצם כי גילתה,
חדש. זוג לנו צמח

תכורי אבנר
רומן — סוף־סוף


