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1\שלי? העצים איפה

בעיי את הפכתי שלא ועל תבונה, ובעל
 על חסד לי הכירו נלעגת. לסטייה תם

 ״עליז״, של סטריאוטיפ מעצב שאינני
 זו היתה לצייד. היוצא מתרומם שאינני
 איזו יצרתי שלא לגלות נעימה הפתעה

 דמות אם כי סוטה־מין של מגוחכת בובה
 מאניי- של זולות תחבולות בלי אנושית
לע לי גרמו המיכתבים חיצוניים. ריזמים

 אבני הוסיפו אבל נוספות, שעות בוד
ש שככל דמות, לעיצוב זעירות בניין

 תשע- לפני שלו, בר־המיצווה היה היום,
 ״באתי בניו־יורק. בבית־כנסת שנים עשרה
 שלי,״ העצים חמשת שלום מה לראות

ש העצים לחמשת היתרי הכוונה אמר.
 בר־המיצווה. בילי לכבוד הקהילה נטעה
 לאהוב הוא גם בחר קריסטל, ג׳ק אביו,

לאמ שהיגר אחרי מרחוק, ישראל את
בתחי פרנסתו את ומצא מרוסיה ריקה

 ואחר־כך אידי, בתיאטרון כשחקן לה
ה־ הישראלי הקשר ג׳ז. תקליטי כמפיק
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חשוב לא הגיל

 לא. המעוניינים: כל לידיעת בכן, ף
 כזה, לא שהוא רק ולא כזה. לא הוא י

 רק ולא בנות. שתי אפילו לו שיש אלא
 ו- וחצי, השבע בת ג׳ני בנותיו, ששתי
ה מאשתו לו נולדו השלוש, בת לינדסי
 בחי- מתוך נולדו שהן אלא ג׳נים, חוקית

 כך. על להישבע מוכן והוא רה-חופשית
 אלוהיו שם את ישא לא כשר יהודי והרי

לשווא.
 בנותיו, שתי ואם החוקית אשתו ג׳נים,

בו שידור ערב בלוד, נחתו עצמו והוא
 אדו- כשהם הזמנה, לפי כמו ממש עות,

 שינה מחוסרי מבט, עליזי אך מי-עיניים
 שעות שלושים שבילו אחרי ונרגשים,

 השאירו שם מלוס־אנג׳לם, שיצא במטוס,
 (א- בילי של אמו בידי הילדות שתי את

 ג׳ודי ניו־יורק. דרך מאמע), אידישע
ה בשמו פחות בישראל הידוע קמפבל,
 שאינה ואשתו קריסטל, בילי מקורי,
 שיכורים היו ג׳ניס, כלל, בישראל, ידועה

בלוד. וה^מוכסים השוטרים מהערצת
 היטב ושזופים חום צרובי הגיעו לארץ

 עתה זה שבילו המשוחזר, מירח־הדבש
לני השנה יום לציון באיים־הקאריביים,

 של הטופוגרפיה את שמכיר מי שואיהם.
 הו- כי עכשיו, כבר יודע, הפורנוגרפיה
 נשותיהם עם נוסעים אינם מוסכסואלים

 לרגל עולים אם כי הקאריביים לאיים
למיקונוס.

 ~ההומו ,הנה7
מבועות״

ת, ככל ל א :לשאול מחייב הנימוס ז
 אחרת, כי ז״ כזה באמת אתה ״האם י

 ה־ בכוח בטחונו את לאבד הכוכב עלול
״בוו ״מופתעז״ שלו! המקצועי שיכנוע

 הוא מובהקת, בועתית בנגינה !״שלא דאי
ה הדיון את לשכוח יכול שאינו עונה,

 סוזאן הסידרה, מחברת עם שערך ראשון
 בישראל התארחה עתה זה (שאך האריס

 לשם בלוד), פתוחה דלת עבורו והשאירה
 שעלה ביותר הכשר ההומו תפקיד קבלת

 מה ״כל האמריקאי. המירקע על אי-פעם
 קמפבל ג׳ודי של בדמותו אותי שהפחיד

 ההפוך. בכיוון למעני עבד ההומוסכסואל,
מופ או נכה כאל אלי שיתייחסו חשבתי

 שנשים הסידרה. של המנודה שאהיה רע.
 קרה? ומה בסופרמארקט. מפני יברחו
 אתגר, בי ראו נשים מיני. לסמל הפכתי

רגשו לביטוי נכספת מטרה משאת־נפש,
 במיב־ אותי הציפו ביותר. הנעלים תיהן
 חברי סעד. לי הציעו רכים. ניחומים תבי

 והוקרה מיכתבי-תודה לי כתבו לגורל
אינטליגנטי שהנני על ומחמאות כנים,

 גם כך ימים, לאורך והתגבשה הופיעה
 בעצמי שהרגשתי עד בתוכי וגדלה צמחה
 ונותן ג׳ודי, עם הולך אני לאן יודע שאני

 שאינו בטוח שאני אף מעצמי דברים לו
בעצמי.״ אני

 ורגליו בישראל, ספורות דקות רק
 קשה האדמה. על עדיין בטוחות אינן

 שהקשר אדם מרגיש מה במילים לבטא
עד ישראל עם לו שהיה היחידי הממשי

 קריסטל בילי של בתרמילו שהיה אחר
 שהחליט חסיד, ניל חבר, של שם היה

 את ולתקוע ויאט־נאם מילחמת על לפסוח
 עקף בעצמו בילי בקריית־ענבים. שורשיו

 מורה הפך הוא אחרת: בצורה הגיוס את
וה התיאטרון לימודי את שסיים לאחר

 היום ניו־יורק. באוניברסיטת טלוויזיה
 הדור של התועה למצפון חוב פורע הוא

דמותו את מעצב הוא באמריקה: האבוד

קריסטל וג׳ניס כילי
חשוב לא הנזין

 שהיה לאלקטרוניקה, יהודי מומחה של
 הירושימה, על הפצצה בפרשת מעורב
 שונה שעות, שלוש בן טלוויזיה בסרט

 תורם שהוא החביבה הדמות מן לחלוטין
בועות. לסידרת
 בלוד באולם־הנכנסים ראשונות דקות

 שוטרי אבריו: בכל פשטה והחמימות
 ההומו ״הנה לשני האחד קרצו המכס

לפ אותו שמכירים הבין והוא ממעות״.
 כמה עד לי ״כשסיפרו בבית. כמו חות
 להאמין. התקשיתי כאן, פופולארי אני

 ב־ כמו מוכר שאתה באוקלהומה לגלות
 מקום — בישראל אבל מילא. ניו-יורק,
 הבית מן מילין אלפי עשרות המרוחק

לח יכול איני !הלב אל כך כל וקרוב
 בטלוויזיה. עצמי את שאראה עד כות

 עצמי את ראיתי כבר הלא כן? לא מוזר,
 דיבר אחר כששחקן וביפאן, באוסטרליה

במ דיבר אחר ושחקן ביפאנית במקומי
 עומד אני באמת האם בספרדית. קומי

 עם שלי בקולי כאן מדבר עצמי לראות
 אלוהים, מרגש! זה בעברית? כותרות

!״נרגש להיות מרגש זה כמה
 דמות אל להתוודע מרגש, פחות לא

 בחדר־האורחים שבוע מדי אותך המבקרת
 של השידור בשעת בהתחשב או — שלך

 שלך בחדר־השינה יותר מוטב הסידרה,
 החן לה יש במציאות שגם ולגלות —

ש הקופסה, מתוך מקרינה שהיא והחום
 ריחני. כבועת־סבון סינתטי מוצר איננו,

 הוא הדמות שמאחרי שהאיש ולהיווכח
להו והיכולת הכישרון ובעל אמן, גם

הידוע. על סיף

 נשיקה
שור לדיינה

 מגוון קומיקאי הוא קריסטל ידי ף*
מ כאחד שור דיינה בו בחרה ולכן יי■

 עבור בישראל שתסריט המופעים מוקדי
מופ העולם. ברחבי טלוויזיה תחנות 250
 ה״קא- סיור במיסגרת יוסרטו אלה עים

 בן הסיור מכונה כך שהנהיגה, דאוון״
 ומאה שור דיינה שיערכו הימים שבעת

ב העברית האוניברסיטה ידידי וחמישים
 כמה נימנים הקאראוון נוסעי על ירושלים.

 יאן כמו יותר מפורסמים חמים יהודים
 או פירס, לארי ־הבמאי ואבי הזמר פירס,

 שהגדיר מאריי, ג׳יין המחונן הקומיקאי
 :כולו בסיור ביותר המרתקת החתיכה את

 ושלוש תשעים בת גברת בידי שבוי ״אני
 ש־ לישראל בדרך לי שסיפרה משום דק

אותי.״ מעריצה שלה אמא
 החבורה, בראש העומדת לצעירה אשר

 לא זמן לפני עד היתד, זו שור, דיינה
 הוליווד, בכוכבי הלוהט של נערתו רב

 קשה נפשי משבר שעבר ריינולדס, ברט
להח מצליחה היא ואם פרידתם, לאחר

 חוף, אל מחוף אמריקה, את עדיין זיק
 הרי בשבוע, ימים בחמישה דקות חמישים

 ראש-העיר את לעכב שהצליחה פלא אין
 אך מטוס, לתפוס אץ קולק טדי ירושלים.

 בלעדי ראיון לגברת שהעניק לפני לא
 וגם נמל־התעופה של באולם־הנוסעים

 את מוחה אני ״עכשיו מצלצלת. נשיקה
והמצ ראש-העיר של מלחיו הליפסטיק

 הגברת הודיעה פניו,״ אל מתקרבת למה
לצלמים.

 ובילי דיינה של התוכנית את שיראה מי
 יבנה בוודאי הקודש בארץ יהד מסיירים

 לא ״מופתעים״? חדש. אהבה סיפור לו
עו הזו הארץ יודע. מי כן, ואולי תהיו.

לאורחיה. מוזרים דברים שה
 ■1 פיינרו עדנה
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