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)65 מעמוד (המשך
 את גם הציגו העת באותה אלבה.
 שטרסברג הנגב. בערבות מחזהו

 לאולפן־השחקנים אותו הזמין התרשם,
 נכנס לאולפן בדרכו בניו־יורק. שלו

קפה. לשתות
 כובע הדורה, בגברת הבחין בקפה
 שחור. גדול בסוודר לבושה לראשה,
 בימאי לצד ישב באולפן, אחר־כך,

 לאולפן נכנסה בעלת־הכובע ידוע.
שאל הבימאי השני. מצירו והתישבה

 הגברת. את מזהה הוא אם בלחישה
 שהיא לחש השכן בכתפיו. משן יגאל

מונרו. מרילין
 — ביותר הנמוך בקולו פנה יגאל

 — חגיגיות להזדמנויות שנשמר הקול
 אחרי לקפה אליו שתצטרף וביקש

 הוא לשמו, שאלה היא באולפן. השיעור
 לא הוא אך שמה, את אמרה לה, השיב
 טפיחה שיבמה על טפח אחר־כך הגיב.

 אחד שיום לה והבטיח פלמ״חניקית,
כוכבת. ממנה יעשה עוד

ו אנשים ניגשו לרחוב, כשיצאו
 לא הוא חתימת־ידה. את ביקשו

 את יודע הוא אם שאלה שוב התרשם.
 על שמה את שתרשום ביקש הוא שמה.

 הנייר את תחב כשרשמה, מפינקסה. דף
בכתוב. להציץ מבלי לכיסו,

 לשולחנם הצטרפה בקפה כשישבו
 התקופה באותה ניל, פטריצ׳יה
 אחרי ומצליחה, מתחילה שחקנית
 כמעיין בסרט קופר גרי עם ששיחקה

המתגבר.
 לכן. קודם עוד הכיר פטריצ׳יה את
 כמו קנדה, יליד שהוא פריי, פיטר

לפניו. פעם אותה הציג פטריצ׳יה,
 משתיהן ונפרד קם השיחה באמצע

 היתה טוען, הוא פטריצ׳יה, לשלום.
מונרו. ממרילין יפה יותר הרבה

 מרילין את אפגוש שעוד ״ידעתי
 ימים כמה בתוך ואומנם, אחד. יום

 הסופר עם ברחוב הלכתי נפגשנו.
 זירי, ידידתי ועם לווין מאיר והמחזאי

 טיים. השבועון של ידועה צלמת
 על לה סיפרתי בה. פגשנו לפתע

 מתגלגל בצחוק פרצה היא המתיחה.
דמעות.״ עד וסוער,

 שנה. חצי נמשכה ביניהם הידידות
 מלון של 17ה־ בקומה התגוררה מרילין
 בדירה התגורר והוא בעיר, פלאזה

 להשיג — אז שביקשה מה כל ממולה.
פרטיות. קצת

 לא עורה אך מושלם, גוף לה היה
 אלמוניות שנשים טוען, יגאל יפה. היה

 על וביופיין בחינן עלו בעולם שפגש
שהכיר. הכוכבות

 היתה תאוות־לימוד. היתה למרילין
 היא אינפנטילית. כמעט ילדותית,

חמודה. חתלתולה פודל, לו מזכירה

 את כורך הוא בה, נזכר כשהוא
 ומיוחד. יקר בושם של בריח זיכרונה

 בה היתה פעמונים. של צחוק לה היה
 אחרים. של לרגישותם רבה רגישות
 נשואיה אחרי היתה אותה, כשהכיר

 לארתור נשואיה ולפני דימאג׳יו לרו
 — ממנה התגרש מדוע ״הבנתי מילר.

קודם." איתה התחתן מדוע הבנתי לא
 על פצצות ^

תל־אביב
 היחידה כמובן, היתד!, לא רילין **

)■/שבכיבושיו.
 אגדות מהלכות, ועוד הילכו, בארץ

 נודעת עיתונאית על מעלליו. על
 אמנית ממיטתו. גורשה איך מספרים

 מירושלים, לשפלה ירדה מאוד ידועה
בחברתו. דווקא בתוליה את לאבד כדי

 עימו. באהבהביהן התפארו רבות
 הוא מליבן. זאת את בדו חלק לפחות

 שמועות־השווא גם להכחיש, דאג לא
לו. החמיאו
 מעבר הרחק נמצאות אלה כל היום

לגבו.
 סנדלים לנעול ממשיך הוא בקיץ
 הוא בחורף קצרים. מיכנסיים וללבוש
 פעם ובנעליים. בג׳ינס אותם מחליף

 בגלל לכנסת הכניסה את ממנו מנעו
 לבקר נסע הנשיא ידידו את לבושו.

 הרגיל: בלבושו לבוש במישכן,
 היה זה וסנדלים. קצרים מיכנסיים

 חייב הוא מדוע חבר. אצל ביקור
לכבודו? מחלצות ללבוש

 מקור היום עד משמשת הכתיבה
 סיפרי מאוד. טוב מקור לפרנסתו,
 וממשיכים הרף, ללא נמכרים חסמבה
 הסופרים ורעיו הוא הוא אך להכתב.
 אחרת בעיתונות, גם לכתוב נאלצים

 חיים אותם: מונה הוא פרנסתם. תחסר
 יורם שמיר, משה מגד, אהרון גורי,

ברטוב. חנוך קניוק,
 החשובים שלהן. את עושות השנים
הפכו וידידיו שבחבריו והנודעים

 אותן אמו. את לו מזכירה רנן
 הוא בכלל, הגדולות. הכחולות העיניים

 ישכח לא לעולם מעט. לא באמא נזכר
 השנייה. העולם במילחמת מסויים יום
 בדרך לבית־חולים. אמו עם הלך הוא
 החלו לפתע רעש־מטוסים. נשמע החל

פצצות. מסביבם לנחות
תל־אביב. את תקפו האיטלקים

 למרחק הועף הפצצות אחת מהדף
 ישכח לא לעולם מטרים. עשרות של
 שבו היום, אותו של הטראומה את

 הזאת העיר מאזרחי 300מ־ יותר נהרגו
בהפצצה.

 מכינים ויגאל חנה ארוחת־הערב.
 בין ותבשיל. חביתה סלט הארוחה: את

 הילדים. את משכיבים וחצי 8ו־ 8
 לאחד סיפור מספרת חנה גם לפעמים

יגאל. זאת עושה כלל בדרך מהם.
 פעמים שלוש שיחק פעם :21.30

 עכשיו לפיד. טומי עם שח־מת בשבוע
 או פעם טומי, אצל או אצלו, נפגשים
 לשחק טומי בא היום בשבוע. פעמיים

 זה. מול זה לשחק אוהבים הם אצלו.
יותר. או פחות שווים הכוחות

חוזי ^ א  ל
במשובה ^

 בשקט מבלים הערבים
§  ביציאות מאוד ממעטים ית.33\

 להרצאות, יוצא הוא בערבים.לפעמים
 כשהיו פעם, אליו. מתלווה היא לעיתים
 30 מקבלים הילדים היו יוצאים,
 הסכמתם תמורת אחד, כל שקלים

 הסבתא אך שמר־טף. בלי להישאר
 את העלתה היא מחיר־השוק. את שברה
לדולר. המחיר

 יותר. או שנה הלך לא כבר לקולנוע
 כרטיסי־ שולחים הבימה מתיאטרון

 בדרך־כלל אך בכורה, להצגות הזמנה
 חנה הילדים. עם בבית נשאר הוא

חמותו. עם הולכת
 הם בילוי למקומות או לבתי־קפה

בגעגועים נזכר הוא אך יוצאים. אינם
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המחזה. בימאי פריי, פיטר ולשמאלו בו״גוריון, דוד הראשון, הממשלה

 צועד. הוא שבהם הרחובות לשמות
 רפאל איננו. שלונסקי איננו. אלתרמן

איננו. שדה יצחק איננו. אליעז
 בפרס זכה חסרונם, על כשכתב

 הם אך יצירתו. על ראש־הממשלה
 — מהנותרים כמה עם ורק קבורים.
 נפגש הוא — יותר צעירה גברדיה

 ומשה טנאי שלמה ביניהם לעיתים.
שמיר.

 קצת להמצאותיו מתייחסת חנה
 שייפגע בחששות שמא או בספקנות,

 השנייה שהסיבה טוענת, היא יכשל. אם
 אינה היא כך, או כך הנכונה. היא

 כמו אותו לשמר רוצה היא נלהבת.
עליו." ישמור שאלוהים ״רק שהינו:

 בתדמית אמת הרבה אין בעיניה,
 הוא חנה בעיני יגאל מסביבו. שנוצרה

ושקט. צנוע אדם
 טוען, יגאל מאוד. טובה בריאותו

לרופא. הלך לא שמעולם
 את להאכיל השעה הגיעה :19.40

לישון. ולהשכיבם הילדים

 מאוד אהב לשם פרדריקה. של בפאב
ללכת.
 חושב ״אינני מגן: הוא חייו צורת על

 לאותה זוכה הייתי אם שהשתניתי.
 אחרות בתקופות האושר ואותו השלווה

 לא אני האדם. אותו הייתי חיי, של
 אינני משתנים. שקווי־היסוד מאמין

 לא זוהר. אורי כמו בתשובה, חוזר
 היו האלה הדברים כל מהפך. עשיתי
הדרך.״ בתחילת טמונים

 חושש. אינו הוא ומהזיקנה מהעתיד
 הכאב אותו. מפחיד אינו המוות

 — למוות להתלוות שיכולים והיסורים
אותו. מפחידים בהחלט אלה

 לו מזכירה רק לא היחידה בתו רנן
 אותה את לה יש אותו. גם אלא אמו, את
 ישב פעם לסופר. הדרושה צופה, עין

 מעשה על לה וסיפר רנן עם אבא
 פסקה: כך אחר הקשיבה, רנן בראשית.
 אדם כי לילדים. נברא לא ״העולם

מבוגרים." נולדו כבר וחווה
■ יריב שולמית

השקץ
)62 מעמוד (המשך

 צעדים נקיטת שוקל ששטרוזמן
 כבודו את לו להשיב כדי מישפטיים,

וכספו.
 יזם הוא מיקצוען. ״הוא שפירא:

 אותו הכרתי לא איתנו. הפגישה את
 וביקש לגניש בתחילה פנה הוא כלל.

של קטנה מניות חבילת מאיתנו לקנות
מקט.״

 פעמיים אלי בא ״הוא גניש:
 בפרוייקט עסוק הייתי לאתר־הבנייה.

 עשינו חזר. הוא אבל אותו, וגירשתי
 ארבעה מקט, מניות את קנינו עסק.

 אחר ושותף הוא ואני, שפירא שותפים.
שלו.'

 שום איתו עשינו ״לא שפירא:
 מניות וחצי מיליון לי היו הסכמים.
 מניות של ביותר קטן חלק לו ומכרתי

 לו מכרתי גניש. גם וכך בקשתו, לפני
 את שמכרתי נכון לא זה כחוק. בבורסה

 עדיין לי שהיה מה כל השאר. כל
אצלי."

 מניה שקניתי, מה ״מכל גניש:
 מיליון. 2.5 לנו היה נמכרה. לא אחת
 אולי קטן, חלק עבור רק לנו נתן הוא
 הנייר את לקח מניות, אלף 200

 לאנשים אותו והשחיל 2200ב־
 וקיבלתי החלפה עשינו אנחנו .2800ב־

 אדנים.״ בנק מניות
 שום בכלל לי היתה ״לא שפירא:

אבל למכור. שלא כלפיו, מחוייבות

שפירא איש־עסקים
אותו הכרתי לא

 ירדו. שהמניות אשמים לא אנחנו
 מכר התחלק, הוא שאיתו שלו, השותף

 הוא לשטרוזמן כתירוץ המניות. את
 כביכול ולכן מכרנו, שאנחנו לו אמר

לחדל." ברחנו
 את מכר שלו ״השותף גניש:

 מאשים והוא בדרד שלו הסחורה
אותנו."

 ששתי במשולש האלמונית הדמות
 בעולם מוכרות האחרות צלעותיו
שטרוזמן. יוסי הוא העסקים,

 ובעל ממוצע־קומה ,27 בן הוא
 את שפתח לפני להשמנה. נטייה

 כקופאי עבד הוא הברוקרים מישרד
 באוניברסיטת השיכפול במיפעל

 פגש הוא מקום באותו תל־אביב.
 שעל ישי, במגפיים) (החתול באמיר

 נכתב כבר באוניברסיטה עלילותיו
באוק 12ה־ הזה (העולם בהרחבה

טובר).
באו סטודנט היה לא שטרוזמן

 להבין התיימר הוא אולם ניברסיטה,
 שלו רב, כסף השקיע הוא בכלכלה.

 ומכיוון בבורסה, בני־מישפחתו ושל
 נהנה גם התנודות, אחר יום יום שעקב

נאים. מרווחים
 שטרוזמן, פתח כשנתיים לפני

 - דנור את מגיסיו, אחד עם בשותפות
 מיש־ בע״מ. והשקעות ערך ניירות

 שכנו החברה של המפוארים רדיה
סנטר. בדיזנגוף
קבוצת גיזבר גם שהיה מכיוון

 היו רמת־גן, הפועל של הכדורגל
 משחקני רבים כספי בחברתו מושקעים

 הקבוצה שחקני חולצות על הקבוצה.
 שנעשה כפי דנור, השם רשום היה אף

 ישי קבוצה. המאמצת לחברה תמיד
המישרד. עובדי על הו!} גם נמנה

במחתרת— ^
 הפעלתן הצעיר של מו **ץ
 להם עשו המשגשג והמישרד **

 דלת על התדפקו רבים כנפיים.
 שטרוזמן של שהצוות וביקשו המישרד

 תיק־השקעותיהם. את עבורם ינהל
 מכונית שהחזיק הצעיר, הברוקר

 שהוא בתחושה חי חדשה, ב־אמ״וו
 ללקוחותיו הבטיח הוא אותה". ״שיחק
 להם להוכיח וכדי בטוחים רווחים
 את לצייד נהג אמת, דובר שהוא

 בשטר־ביטחון ה״שמנים״ לקוחותיו
 השקעותיהם על פי־כמה העולה בסכום

 שהוא בחיוך להם באומרו הראשונות,
מראש. רווחיהם את להם מבטיח
 לעולם שלא שכח, שטרוזמן אך
 נפילת מקט, מניות פרשת חוסן.

 מצד בבורסה האימון וחוסר השערים
 לקשיי־נזילות אותו הכניסו הלקוחות,
 שאלה הרי בכר, די לא ואם רציניים.
 שאותם בשטרי־ביטחון, שהחזיקו
 אותם הציגו לפרוע, שטרוזמן התחייב

עבורם. בתמורה זכו לא אך בבנק
 ואת הוריו דירת את מכר שטרוזמן

 מישפחתיים לקשיים נקלע הוא דירתו.
 אי למחתרת. ירד הוא אישתו. עם

 עונה אינו הוא אותו, למצוא אפשר
 אחד ידידים מבית נע־ונר לטלפונים,

 אחריו מחפשים כשעורכי־דין לשני,
 שהציגו, הצ׳קים את שיפרע כדי

 את שהציג מאלה אחד לפועל. בהוצאה
 קיבל ולא לפרעון הביטחון שטר

 מיפעל בעל מרשק, יוסף הוא מאומה
 הריצה מזמן לא בחיפה. התכוף

 הברוקר של החיפאית" ״המאפיה
 לגבהים הזו המניה את בר עקיבא

 הבלתי־ להתמוטטות עד בלתי־סבירים,
נמנעת.

 מוניה ניצל אוגוסט חודש בתחילת
 שמולכדה מכוניתו כאשר בנס, שפירא

 אך מייד נעצר שטרוזמן התפוצצה, לא
שעות. 48מ־ פחות אחרי שוחרר הוא

 היום והם נסגרו, החברה מישרדי
שוממים.

גניש קבלן
אותו גירשתי

 שומע שטרוזמן את שפוגש מי כל
 התביעה בעיקבות יתאושש שהוא

 וגניש שפירא נגד יגיש שהוא האזרחית
 יש לדבריו, דולר. אלף 600 של בסכום

 נפל כי טענתו להוכחת מיסמכים לו
שו שלו עורכי־הדין למירמה. קורבן
 כתב• הכנת על אלה בימים קדים

התביעה.
 אינם זאת, לעומת וגניש, שפירא

כלל! מודאגים
■ ציטרין בן־ציון


