כך שר את אותו השיר בתירגום
עברי של חיים חפר .אורחיו
מחאו כפיים במרץ וגלי־צה״ל הק 
ליטו את כל שימחת היום־הולדת
• • • חורגל בן ה־ 80הוא אדם
צנוע ונחבא אל הכלים ,העידו
עליו שחקני הקאמרי .לדבריהם
היו באים אליו תמיד כדי שיתקן
להם את הטכסטים העבריים שב
ידיהם •  61• :בבית־מלון בתל-
אביב הופיעה להקת פלמנקו .אח
רי שלושה ריקודים לצלילי הקם־
טניטות ורקיעות הרגליים תפסתי
את הפרינציפ וכל שאר הריקו 
דים נראו לי אותו הדבר .אך ה 
להקה המשיכה ורקדה עוד ועוד,
במשך שעה וחצי נוספות • • •
״אני בא הנה כבמאי ותיק לראות
איד הצעירים עושים סרטים,״ אמר
אסי דיין ,כשהופיע במסיבה לכ 
בוד סיום צילומי הסרט של  3ד כ

לויתן ,סיפור אינטימי •• >•

<

״אולי תתבונני גם בתמונות שעל
הקיר ,ולא רק באנשים שמסביב,״
הציע מישהו ל פנינ ה רוזנ כ לו ם
בתערוכה של גיורא אוריין .הפצ־
צה הבלונדית השיבה  :״אני מת
בוננת ומסתכלת ,מסתכלת ומת
בוננת״ • • < ״פילחה -ואני
היינו יחד בלהקת פיקוד־צפון ,שם
היא הכירה את גדי יגיל והתחתנה
אתו,״ סיפרה הזמרת נירה רבי■
נוביץ על ראשית הקשר בין גדי
לבילהה ו • ) • • ״אני רואה ש-
קלצ׳קין הסתבך תמיד בעניינים
בלתי־חוקיים כשהיה צעיר,״ העיר
יעקב אגמון ,שהינחה את מסיבת
יום־ההולדת המאופקת לכבוד ה 
שחקן הוותיק • • ! • חורגל זכה
במחמאות מפי כל ותיקי התיאטרון,
שעדיין זוכרים אותו כאחד ממקימי
תיאטרון המטאטא • • ! • ״זאת

החברה הגבוהה

בפתיחת התערוכה של גיורא
אוריין הן פנינה רוזנבלום .מימין,
הפסנתרנית פנינה זלצמן והגברת הראשונה של ישראל לשעבר ,נינה

קציר ,אשתו של אפרים קציר .פנינה ונינה הן ידידות ותיקות ונפגשות
לעיתים מזומנות ,אד את רוזנבלום הכירו השתיים בפעם הראשונה.
זלצמן אמרה לרוזנבלום  :״חכי רגע ,אני רוצה שבעלי יראה אותך.״

אך מחליף את התלבושת שלה בכל
חודש .לא האמנתי להם • ! • •
אצל החוגגים בני ד,־ 70ומעלה
היתד ,שמחה בכל המסיבות עליזה
יותר ,מצחיקה יותר ,וכנה יותר.
הזכדונות שהועלו הצחיקו עד דמ 
עות ,המחמאות שקיבלו ריגשו גם
כן עד דמעות .אצל הצעירים יותר,

נגישה

| | | ^ ] 3^ 1 "1׳ נערכה ביו שתי השחקניות קרו-
ליין לנגפורד ואורלי זילברשץ
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במסיבה של אנשי הקולנוע .שתיהן שחקניות קולנוע צעירות.

דו־לאומיות

הפגינה העיתונאית סמדר פרי ,שהושיבה על
ברכיה את תאמר נחלה בן השנתיים ,בנם
פיקרי הוא איש מיספר שלוש בשג
של סאמיל ופיקרי נחלה.
רירות המצרית בארץ .לידה עומדת בתה ,מיכל ,בת הארבע וחצי.

לא מסיבה בשבילי,״ אמרה פנינה
רוזנבלום ,שבאה להציץ במסיבה
של נדב לויתן והסתלקה מיד מן
המקום • • • ״גיליתי אצל פולק
כישרון שאף אחד לא יו 
דע עליו,״ סיפרה אנט רול־
צ,ין .״הוא נואם יוצא מן הכלל.
פגשתי אותו בתחילת החודש ב 
לונדון ושם הוא נאם בפני יהוךים
מקומיים.״ אנט ,רעייתו של מנכ״ל
הסוכנות היהודית ,באה לתערוכה
של פולק ,כמחווה לידיד ותיק שלה
ושל בעלה אריה דולצ׳יז •!• •
״אני מגדלת עכשיו ארבעה בנים
בבית שלי ,את שלושת הילדים
שלי ואת גדי,״ סיפרה אשתו בלהה
וציינה שהיא מלכה בבית וכולם
שם קוראים לה שפן תחת אמא
• • • 1״יום־ההולדת של הורגל
מזכיר לי את התקופה שבה היו

האנשים יותר כנים ולבביים מכפי
שהם כיום .וכאן ,אצל קלצ׳קין,
נראה כל העסק יותר מכופתר ו
רשמי,״ ציינה אחת האורחות ש 
באה מיום־ההולדת של בן ה־80
ליום־ההולדת של בן ה־• ! • • 75
כל במאי הקולנוע הצעירים של
תל־אביב כיבדו את נדב בנוכחותם
במסיבה שלו .הם הוכיחו כי ד,תח 
י רות מתנהלת רק על גבי מסכי
הקולנוע ,ולמעשה כולם חברים.
בקבוקי הבירה הוגשו שם חופשי
ונדב ,חתן.המסיבה ,הסתובב שקט
ומרוצה אחרי שסיים את צילומי
סרטו תוך חודש וחצי ,כפי שתיכנן
מראש • @ • הארוחה הספרדית
נראית בדיוק כמו הארוווחה היוו
נית לפני חודש .לשונות מרושעות
לחשו לי ,שלמעשה בית־המלון
מציג כל פעם את אותה הלהקה,

של הבימה ,שהציגה בזמנו את
הביצה ,בשקלצ׳קיו בתפקיד ראשי.
לעומת זאת ,התפוצצו בקבוקי ה
בירה למכביר .רקדו ריקודי דיסקו,
פרסו עוגות ימי־הולדת וציפו ל 
אקשן .התעניינו איפה המסיבה
הבאה .שבוע עמוס במסיבות יום-
הולדת ובתערוכות ,עכשיו אני נחה
לקראת השבוע הבא ! • > ••

חם השחקן משה חורגל והבדרן גדי יגיל,
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הנשוי לבלהת ,בתו של חורגל .ביוס״ההולדוו
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של החותן הקליט גדי את המסיבה והתייעץ בכל פעם עם הורגל,
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