
 בגילי שמוליק, יש .מד, הסבתא:
 ?״ לא משהו, ללמוד אפשר עוד

 תמיד כי ענת, סיפרה הסבתא על
 של תפקידים לשחק ממנה ביקשה

 מר רופאה, ,תהיי מכובדות. נשים
 סוציאלית.״ עובדת או רה

הרא בפעם ענה מדברת בסרט
ב עברה היא פזילתה. על שונה

למ ניתוחי־עיניים כפה ילדותה
פזילה. ניעת
 בבכורה. ראיתי לא הסבתא את

ב אחרים רבים ראיתי לעומתה,
 גילה הסרט. אחרי שנערכה מסיבה

הוד בסרט, המשתתפת אלמנור,
 אף בי מההקרגד״ נעדרה כי חה

 עצמה את לראות הולכת אינה פעם
ה שסצינת גילתה, גילה בסרטים.

 שדיה את חושפת היא שבה עירום
 יוזמתה. פרי היתה שנייה לשבריר

הס בסצינה,״ התבקש פשוט .זה
בירה.

גאון אורנה גם באה למסיבה

 וכל גאון, יהורם בעלה, בחברת
 המים־ אורנה, של אמה מישפחתה.

 היתד, גולדפרב, אסתר ערנית
למ חתנה, של ממישחקו מרוצה

.דמו :זונות עם מתעסק שהוא רות
 לפחות הוא כי חיובית, היא תו

 למוטב.״ אותן מחזיר
מו אלקלעי מופקד השחקן

 הפרוצה. של כלקוח בסרט פיע
חב אותו מכנים כד בעיקבות

 משקל על המיגמר״ .מוסקו ריו
 מרוצה מוסקו המיגמרת.״ ,סטלה

לח מוכן ,אני ואומר: מהתואר
 רגע בכל הזאת הסצינה על זור
מתאימות.״ לי תביאו רק —

1 הוא הסרט של *|1
 מוטי השחקן * י

אלמגור. גילה או; המנשק שירון

 התיז- וניגנה ישבה הבימה על
 מוסא, זוזו של המיזרחית מורת

 לריקודים מצטרף מהקהל כשחלק
כס וזורקים מתבוננים והאחרים

הבימה. לעבר פים
יפה נשים הזאת במסיבה בלטו

ב לראותן רגילה אני שאין פיות,
להסתובב. מרבה אני שבהן מסיבות

י  מיש־ בני הנוכחים בקרב בלטו כן י
ך סחת  דנוף, ישראל :הידועה תו

 את ריצה שבו מהכלא ששוחרר
ה הרצח בפרשת חלקו על עונשו
 נראתה לצידם מרים. ואשתו כפול,

 של אשתו אהרוני, כת־שפע
 לפני הוסגר אשר אחרוני, רחמים

 יושב אחרוני מאיטליה. קצר זמן
 רמלה, בכלא המעצר בבית סעת

 רצח באותו חלקו על ומשפטו,
בתל-אביב. פט ד,מיש בבית נשמע

 בתו גם באה בת־שבע עם יחד
ם אהרוני, של היפהפיד,  שלא י או
לרקוד. הפסיקה

 וזקק גאזי המיסעדן את גם
שם. לראות הספקתי

בד היתד, הערב של הסוכריה
כש רקדניות־בטן, שתי של מותן

בשטרות* אותן ממלא הנלהב הקהל
 כי לי, גילה המועדון בעל כסף.

 נערך הוא אם — כזה בערב
 הבעות יכולות — פרטית כמסיבה

 לעבר הנזרקות אלה, והערכה תודה
 של לסכום בשקט, להגיע הבימה,

לירות. מליון 2

 הוא כי בתיאבון, החייט הגזרים את זרלו האורחים פסטיבל־עכו. של
 נוהגת גרא רחל הרעבים. לאורחים ׳שהוגש במסיבה היחידי המזון היה

אורחים. הרבר. אליה מגיעים ותמיד שנה כל גזר מסיבת לערוך

י1 ך ן ן | | ! ■ ן | # ן  לוי שוקי המצליחים •חאופנאים הס |
(משמאל). מרדיקס דה ואיב (מימין) 11111
האמנותית המנהלת היתר, נאווה לוי. נאווה שוקי, של אשתו באמצע:

מסיבת
המקל
והגזר

מח פעם כל אותי להפתיע י י חדלה אינה הזאת אשה ך•
המ כל את שואבת היא מאין דש.
 ל־ כמובן, היא, הכוונה הזהו רץ

חוב שהיא גרא, רחל תכשיטנית
מושבעת. גזר בת

 רחל החליטה שנה, מדי כהרגלה
 היחיד שד,כיבוד מסיבה, לערוך

חילקה היא חיים. גזרים הוא בה

 סל מתוך ידיה במו לאורחיה אותם
גדול.

 גזרים חובבת רק לא היא רחל
 גברים חובבת גם היא מושבעת.

ב חסרו לא וכאלה מאוד, צעירים
 רצתה רחל במועדון. ערב אותו

 בדמות אטרקציה לאורחיה להכין
 שאיתם מוקיונים, שחקנים הופעת

כש אבל בפסטיבל־עכו, הופיעה
 החליטה למסיבה, הופיעו לא אלד,

האטרקציה. את לאורחיה לספק
ש לידסקי, צגי עורך־הדין

 את להציג בדי הבימה אל נקרא
ש ״מה כי הסביר המארחת, מופע
ל יבול אני אין נגזר, אוהבת רחל

ל המארחת את דד,זמין פרט,״
 הגזר את ,הניפי בקריאה בימה
!״שלך

רחבת־ד,רי אל הובא חיש־מהר
מערי בידי שנישא שולחן קודים

 את שתפסו צעירים, עלמי-חן ציה,
השול על במרץ הניפוה חביבתם,

 החלה דיסקו מוסיקת ולקול חן
הצעירים גוגו. כנערת מקפצת זו

 לשעבר ■הצבאי מזכירו אוכל גזר בדמותהקסם חדיר
 פורן פזרן. אפרים ראש־הממשלה, של

בגפו. בא למסיבה לחו״ל. בנסיעות ומרבה חקלאות בעיסקי היום מעורב

הק תשואות לקול סביבה כירכרו
הל.

 רחל את שאלתי שאלות שתי
 ז גזר למה האחת: ערב. באותו

על ז צעירים דווקא מדוע השניה:

 זה ״גזר :השיבה הראשונה שאלתי
רו אותו, שאוכלים שאחרי מפני
 על עניין.״ יש מי עם מייד אים

במק ״גם ענתה: השנייה השאלה
טרי.״ בשר תמיד תמצאי שלי רר

1 1 1 גרא, רחל התכשיטנית המושבעת, 11 "1 "1
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למטה. כשראשה וכופפוה, ברגליה אחזו השניים הצעירים. ידידיה

גל נירה


