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במסיבות ומבלה דליקאטסיס אובל

 האנין רודה השחקןהמאניה
 המגלם (משמאל),

 ראש של דמותו את היהודי הקשר בסרט
 פייר דאן השחקן :לידו בפאריס. המאפיה
הסרסור. תפקיד את בסרט המגלם באקרי,

 הצגת־ לארגן חייבים כאשר קורה מה
 סרט לכבוד האחרון ברגע חגיגית בכורה
 מפיצי נתקלו זו בבעיה ? זמן די ואין חדש,
 הודיעו כאשר בישראל, היהודי הקשר הסרט

 בארץ לביקור מגיעים הם כי כוכביו, להם
 מתוכננת כשהבכורה מאי בחודש דווקא

 בכורה כמובן, דרשו, השחקנים לאוגוסט.
 מה הגינונים. כל עם וקבלת־פנים חגיגית,
 שיציל נתן לאייבי כמובן פונים י עושים

 רב נסיון כבר לו שיש אייבי, המצב. את
 למפיצי נתן אלה, כגון אירועים באירגון

 חגיגית בכורה רוצים זהב. עצת הסרט
 לאירגונים, ניפנה הבה בבקשה. נוצצת?

יע והם הסרט. הכנסות את להם נתרום
 תחילה ״פנינו לבכורה. חסותם את ניקו

 אדרי, משה לי סיפר לבית־התפוצות״,
 בית־ בסירוב. ״ונתקלנו הסרט, ממפיצי

 לארגן כדי זמן מספיק שאין טען התפוצות
לכמה לפנות אייבי הציע אז האירוע. את

ה אל ברגוו ג
האחרון

 הרופא אסף החולים בית הסכים ״לבסוף את יקבל מהם מי ולבדוק בתי־חולים,
שנארגן בתנאי לבכורה, חסותו להעניק הצעתנו.

הסרסור. תפקיד את בסרט המגלם באקרי, פייר ג׳אן השחקן ידידו עם מתחבק אפריקאית,

היהודי. הקשר בסרט המשתתף אלכסנדר, ג׳ון הילד הואההצגה גונב
 היהודי ארקדי אלכסנדר. ארקדי הסרט, בימאי :מאחוריו

השבוע. לבקר מתכוון הוא שבו שנתיים, במשך יחיעם בקיבוץ ושהה בישראל בעבר היה

 מודעות פירסמנו גדולה. פירסומת להם
ש מי כל את הזמנו בעיתונים, גדולות
 למשתתפי חגיגית מסיבה אירגנו צריך,
 לבית־ תרומות להשיג הצלחנו וגם הסרט

 אינו הסכום שקל. אלף 40 בסך החולים
הזמנות.״ הרבה חילקנו כי גביה,

 עבד באמת שהעסק להודות חייבת אני
 את לראות שציפו הבכורה, באי רע. לא

 ז׳אן — הסרט של המפורסמים השחקנים
 קליאו והשחקנית טי־ינטיניאן לואי

 המקסים בכוכב הסתפקו — גולדשמידט
 של גיסו שהוא האנין, רודה הסרט, של

 המגלם צרפת, נשיא מיטראן פרנסואה
בצר היהודית המאפיה ראש תפקיד את
״ ג׳ררד של ובשחקני־המישנה פת,  ד

באקרי. פייר ול׳׳אן ארמון
לאור שנערכה קבלת־הפנים במסיבת

 חבר־הכיסת הזמין תל־אביבי, במלון חים
ל לבוא כוכבי־הסרט את אמיר ז׳א־

 הקהילה על מקרוב ללמוד כדי דימונה,
 בסרט, מדובר שעליה אפריקאית, הצפון

תפא היא קהילה שאותה להם ולהראות
ש כפי פושענית, ולאו־דווקא ישראל רת

 כן־שמחץ שאול .זה בסרט הצטיירה
הת מסע לערוך כדי המסיבה• את ניצל
מפי את לשכנע והצליח משלו, פרטית רמה

 לטובת אחד סרט הצגת לתרום הסרט צי
בנתיבות. בי־ת־זקנים
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 בר־לב ג׳ניפר של לפתיחה באה פיק,

יונתן. באחיה ומלווה מנומרת בשימלה

 מתנועת שנשאר מה נעים לא נעים, לא
להת הספקתי לא עוד השחורים. הפנתרים

ארלי של המחפירה מבגידתו אושש  צ׳
 - שמש כוכבי על נחתתי וכבר ביטון,

 תל- חברה לאיש שהפך לשעבר, פנתר עוד
 שהוא בעיר אירוע שאין וכמעט אביבי

 , בורגני כל כמו נוכחותו. את בו מכבד אינו
: מהרגליים. נופל שהוא לפני הודה הוא הגון,
 העיר כל — מהרגליים נופל הוא רק לא

 אחרי חגיגות. מרוב מהרגליים נופלת
 לתערוכתה שהתקיימה הססגונית הפתיחה

 לי נשבעו כר״לב ניפרזנ האמנית של
| התאוששות. של לשביע זקוקים שהם כולם | 

 אמן של רעייתו שהיא המיוחדת, ג׳ניפר
עבו מציגה מרטרןוכר, דוד הגרפיקה

 ן את ביפו. ריכטר דלסון בגלריה ענק דות
 משהו שהוא מי כל בנוכחותו כיבד הפתיחה

 ׳ פתי־ להיות היה שאמור ומה הזו בעיר
לאי במהרה הפך תערוכה, עוד של חה

 שם היו ראשונה. ממדרגה חברתי רוע
;׳ גילה תל־אביב, ממוסיאון שפם מאיר,

 דיין, ואחרונה זכקו אפתי אלמגור,
 האקס־ של בזכותו ההצגה את שגנבה

דיין. אודי שלה גיס
 נכנסה למקום כאשר ארעה קטנה תקרית

 את לטרטה והעיפה שחומת־עור בחורה
 הזאת ״התימניה בידו. שהחזיק המשקה

 טרטה, אמר שלי,״ הוויסקי את עלי שפכה
שמ יונתן על־ידי במקום, בו שעודכן

מי אחותו בליווית לפתיחה שבא אור,
של התחת זאת תימניה, לא ״זאת דית.

א ל
פיקשש

 שלי אמא שבחורף עניים, בל־בך ״היינו
 של עיור החזה על לי מציירת היתה

 הצהריים בארוחת רעב, כשהייתי סוודר.
 פחדן הייתי ספרי־בישול. קורא הייתי

 עם ישן הייתי שבצהריים כך כדי עד
דולק.״ אור

 סג־ דני שמספר זה, מסוג בדיחות
 אופייניות החדשה, בתוכניתו דרליון

 כבר שבא שלו, המיוחד להומור מאוד
 כוורת. להקת של בתוכנית ביטוי לידי

 הומור המכונה האנגלו־סאכסי ההומור
 בידי המעובד אי־הגיון), (שטויות, נאונסס

 הצופים קהל על מצויין עובד לעברית, דני
הישראלי.
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