
.פוחדים הם ה . ..בוחרים הם מה . הם חה .

י:1*כרו1 טיב״

באוניברסיטה? .בתורות
גאון: ■הורס

 סלעי על השבוע לה חתנפצח אחת אגדה עוד
 באוניברסיטה הסטודנטיות מקרב 35״/״ הסטטיסטיקה.

 רוני הדוקטור של מחקרו גילה — בירושלים העברית
 תוצאות אם יודעת לא אני בתולות. הן — שטרקשל
 אי- מקום, מכל מעציבות. או אתכם משמחות המחקר

 הראשונה הסטודנטית כזו. לתוצאה אדיש להישאר אפשר
 זכרוני, טיבי היא הפירטום את שקראתי אחרי שפגשתי

 שאלתי תל־אביב. באוניברסיטת טטודנטית־שנה־ראשונה
:אותה

׳. 65/י>0ל* או 35?־״/״ שייכת את
ן למה .65ל־
 אומר, שטרקשל ״ר ד שד שהמחקר מפני •

 סטודנטיות משליש יותר יש שבאוניברסיטה
בתולות.

? תל־אביב באוניברסיטת איפה,
בירושלים. לא, #
דתיזת. בטח הן

 שהזמר ידיעה, הצחרונים באחד כשגיליתי גדחמתי די
 מוצא״ ללא ״כביש הסרט מפיקי את תבע גאון יהורם

 עמדו שלא מפני זאת וכל שקל, אלף 346 של בסך
 המודעות בכל ראשון יופיע גאון של שמו כי בהתחייבותם

 תהיה לא בפירטומים תמונתו וכי הסרט, ופירסומי
הסרט. כוכבי שאר של מזו קטנה

 לו מתאים ולא גאון יהורם את מכירה אני
 בכל ותמונה ראשון שם כמו דברים על להתקטנן
 שמכיר מי וכל ועניו, צנוע איש הרי הוא פירסום.

הלב• על יד עם כך על להישבע מוכן אותו
התביעה. שמאחורי הסיפור את לברר מיהרתי לכן

 עסוק שהיה מכיוון לתפוס, הצלחתי לא יהורם את
 זאת לעומת ״המישפחה״. סידרת־הטלוויזיה בצילומי
 השתלשלות על לי שסיפרו אחרים, אנשים מצאתי

העניינים.
 השתגע בדיוק לא שיהורם בכך תתחיל הסיפור ובכן,

 טעם״. ״סרות שמעתי, כך בפיו, שכונו המודעות נוסח על
 לתמונתה מתחת שפורסם המודעות סימון כי חשש הוא
 מאמרגנו ביקש ולכן לתמונתו, גם יוצמד עצמון ענת של

 אמר לי, סופר כך המפיקים, אחד למפיקים. לטלפן
״בתחת ״שק :לו !

קצרה. הדרך חיתה חמישפטית לתביעה עד מכאן
 מ״סירטי שפירא דוד — המפיקים את תובע גאון
והמפי המאוחדים״ מ״האולפנים קול ואיציק שפירא״

 נכונה בקיצור, בצלחת. ידם את טומנים אינם קים
חגיגח• לנו

 תפסתי האלה הפרטים כל את ללקט שהצלחתי אחרי
וביקשתי יודעת שאני מה לו סיפרתי גאון, יהורם את ׳. כך אם מתנפצת, האגדה •

 שאס משבוע. לי הבטיח שלי המרצים אתד דווקא, לאו ,
עם אצא בטח דוקטורט, עס מהאוניברסיטה אצא לא

:לי ואמר שתק יהורם תגובתו. את ממנו י ו ז ו י י י . י . * . ▼ . * . י . י י י.׳־ו . ' . . ד . ' . י .
שום להוסיף רוצה לא אני מזה. רדי טובה, לי עשי

לא-וסורו ייווה והוא היותי! רל דרת

אומר הם הה אומרים...

אדיאן: ■ונה

ב .,לא למות סו
! בעד ו נ ארצ

שמריח. על קופאת שאינה שחקנית היא אליאן יונה
 שבו ״ועידת־פיסגח״, במחזה מעורבת חיתה מזמן לא

 גילה של לצידה מוסליני, של אהובתו דמות את גילמה
חיטלר. של אהובתו דמות את שגילמה אלמגור,

 להיט שחיה יחיד מחזה על עובדת היא אלה בימים
 של ״דרכה חופשי בתרגום והנקרא ובברודווי, בלונדון

 אני בעברית, למחזה יקראו איך יודעת איני מרגריטח״.
 למחזה ימצא שכבר המתרגם, גפן, יהונתן על סומכת

מדליק. שם איזה
קונבנ לא מאוד מורח של דמותה את מגלמת יוגה

 של דמותה את החינוכי. במימסד הלוחמת ציונאלית,
 וב- ג׳יררדו אנני בפאריס גילמה התוססת מרגריטה

פארסונס• אסתל התיאטרון שחקנית — ברודווי
 גילח בן צעיר מחזאי על״ידי בברזיל, נכתב המחזה

אליאן. של
 לא זה — הערב כל הכמה על לכד •

!אותר מפחיד
 בתיאטראות תפקידים מיני בל ■לי הציעו מפחיד. מאח-

 על נוספים שחקנים עם בטוחים תפקידים ממוסדים,
 אבל כתפיי, על כולה מוטלת לא שהאחריות כך הבימה.

 דווקא לחפש אותי שדוחף כזה, קטן שד איזה בי יש
המפחיד. את

 נדלקת וכשאני אותי, הדליק הזה המחזה מזה, חוץ
 פיסגה לוועידת שהלכתי כמו אותי. לעצור אי־אפשר
 מילד, בכל מאמינה אני עושה, שאני במה והאמנתי
אומר. שהמחזה

 החיגוך ששיטות מאשיגה את כלומר, •
תוקפן. ופג מיושנות הן

 החינוך שיטות על יורדת במחזה שלנו המורה !בהחלט
האלה.
 זהה כדיוק לא הוא הכרזילי החינוך •

הישראלי• לחינוך
 שלנו, בבעיות יגע למחזה שהעיבוד כך על עמדתי לכן

בישראל.
מדכרת? את מה על •

 שלט היה עיניי ומול בכיתה ישבתי שנים שמונה
 זה מה זה. על התחנכתי אני ארצנו״. בעד למות ״טוב

 מעד למות ״טוב על אותי חינכו למה ז הזה העניין
דבר! שום בעד למות טוב לא ארצנו״?

עלייך. השפיע גפן יהונתן •
 אותו חושבים שאנחנו זה עליי, השפיע שהוא לא זה
 יצא כשחקנית ושלי כמתרגם שלו השילוב ולכן דבר,

 ילך שיהונתן מקווה ואני רעיון לי יש בכלל, שיגעון.
 דיון לקיים רוצה אני גל;הצגה אחרי -ד. זה על איתי,

להיות יכול זה ושלי. יהונתן של בהשתתפות הקהל עם
**•יייית ומדי*


