
דנקנר ואלי דלית
יחלל חליל

אשרוב ומישה פרידלנד דליה
שנים 10 אחרי

 סיפור. התחלת סיפור, סוף
 ניהלו אשרוב ומישה סרידלנד דליה

 שנים, 10 לפני מהסרטים, מישפט־גירושין
 מהניצוצות המערבי בגליל פרצו שריפות־יער

בתל־אביב. שעפו
 בית במחזה במשותף השניים מופיעים עתה
 איבסן. של הבובות

בקאמרי! להתראות

לביא עמוס
מעצבנים

 מי אחריך. ואני ברחוב לך תתבייש, ״אל
שתיים.״ ממני יקבל אבן, שיזרוק

 ס״מ 10
פחות

 היו לוא אך מדייקת, אני אם יודעת אינני
 ירקוני יפה של הצעירה בתה ירקוני, לרותי

 את לשמוע יכולים הייתם ירוקות, עיניים ),28(
 הפועל של הכושי שחקנה נברכזון, קרדטון

 אור עינייך ״שופעות יום כל שר עפולה־העמק,
ירוק...״
 נושאי־אהבה הם שחקני־כדורסל רותי אצל

 היא שממנו ריים, משה בעלה, כפייתית.
 משה את כדורסלן. הוא אף חודש, בעוד מתגרשת

 קרלטון בארצות־הברית. משנה יותר לפני הכירה
 מכבי נגד האחרון במישחק הכוכב שהיה

 לעומת 190 משה, לעומת קטנצ׳יק תל־אביב,
ס״מ. 200

 כשתחזור החדש. הרומן על יודעת לא עוד יפה
מחסה! תפשו חודש, בעוד מארצות־הברית

 הורו מה
ב״הבימה״?

 שגמרו אותם העכבישים, הולכים בעיקר
 דבר שום עוד? מה פינה. בכל קורים לטוות
 אחד שחקן שחקנים. אצל שמחות כמה רק מיוחד,

 דור לפני שהתגרשו ושניים בעיניים, רצח עם
הבימה. על שוב והנפגשים

והיידה! — ומזלג סכין קחו פרטים?
 כמה לפני עליה לכם שסיפרתי גרי, מירב

 הסרטים)! הסרטן(איש עם רומן המנהלת גליונות
 אצל השישי ביום עניין סגרה כהן, אבי

 לונדוני. פרבר קאמדן־טאון, של רשם־הנשואין
כהן. גב׳ היא מעתה

 רשם אצל בקאמדן־טאון, מדוע ״מירב,
הנשואין?"

״נחשי.״
 ולא כהן, הוא ואבי נשואה, פעם היית ״אה,

ברבנות.״ להינשא יכולת
״נכון.״

טוב." ״מזל
סיפור. התחלת סיפור, סוף
 ״אלף איש שהוא טוענים תקר אלי על

 אלף אבי יהיה כך, ימשיך אם הפרצופים״.
הילדים.

 בן ולאשתו לדנקר נולד ועתה ילד, כבר לו יש
לתפארת.
 אלי?״ של לבנו קוראים ״איך

״חליל.״
 לה קורא היה בת, היתה אילו טוב, .״מזל

חלילית?״
סיפור. התחלת סיפור, סוף
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 לרדת שלא כדי משם נמלט לטענתו בקריית־גת.

משחק הוא עתה בסמים. ולסיים לעולם־הפשע
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הבלדה
שלסדס
וסמיה

 ומדוע למה שימעון, שימעון, הוי
 פרוע? להולל הפכת בניו־יורק

 מסולסל ושיער במינק ברונטית עם
וחסל! מצפצף לצלם, מחייו עוד

 הותרת לבד והנכדים סוגיה את
 ויתרת. הכל — ציונות ערכים, על

 י הכל-דיבורים — נאמנות מוסר,
שמונים! מטר אולי — חתיכה כשלצידך

 כרסו, על טופח מגחך, יצחק
 באיבו. מהמירוץ פורשו שימעון איך

 — עורמה של ניצוץ בעינו ונבון,
האומה. הנהגת על מתחרה פחות

 עמוקה, באנחה תיחפז, וסוניה
 בסביבה, חנויות־יוקרה לכמה

 שניים או אחד מינק תבדוק
נעליים. להגבהת — סנדלר ותחפש

 באחר במסוממים. העוסק סנגיר, במחזה
 היה עצמו שעמוס שעבר בשבוע פורסם העיתונים

 שנתיים. בגמילה והיה נרקומן, פעם
 כועס!״ שאתה שמעתי ״עמוס

 נגעתי לא מעולם בעיניים! רצח כועס, ״מה
לרחוב.״ לצאת מתבייש אני עכשיו אך בסמים!

גרי מירב
וגרושה כהן
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