
הסינ בין עבר הוא .1984 בו, משחק
 ותל־אביב, חיפה ירושלים, של מטקים

 מתלווה דונה, חודשיים, מזה כשאשתו
 בקול וצוחקת אמריקאית, היא אליו.
לשא עונה כשהוא שלו, בדיחה מכל
לות.

 שלו הנסיעה לפני יום בתל־אביב,
 שלו, המארחים לו הודיעו לניו־יורק,
 העדר, מהסרט התורכי שהשחקן

 ההארטיס בעיר. נמצא קורטיז, טונז׳יל
 רוסלקה, למיסעדת מיהרו והמלווים
 קור־ להם חיכה שם בטיילת, הנמצאת

 וישבו התחבקו השחקנים שני טיז.
 השני, של לצידו אחד הערב כל במשך
 שחקן ״אתה לזה: זה אומרים כשהם
גדול.״
 רקדו, רוסית, מוסיקה שמעו הם
 מעליסה קטן, קטע שיחק אף והארט
 לו משלם כשקורטיז הפלאות, בארץ
יכול לא עצמו שהוא מתורכית, בקטע

בס המשחק הבריטי, השחקןהאוט גון
ה* השחקן עם נפגש ,1984 רט

 שהתחילה הלילית, הפגישה קורטיז. טונזייל תורכי
רוסלקה, במסעדת נערכה ונשיקות, בחיבוקים

 במשך להארט שחיכה קורטיז, על במיוחד האהובה
 השאלות סידרת את גמר שהארט עד שעות, ארבע

 הקהל התל־אביבי. בסינמטק זה ואחרי בטלוויזיה,
בדיחה. גם פעם מדי מספר כשהוא אותו, אהב שם

 של אשתו היא השחורה בשמלהדיין וחל
למע ונראית דיין, גיסים הבימאי

 והשחקן ערביה, שחקנית "נקארה, סלווה בין לה
במסעדת אפילה, אהרון בהוליווד, היושב הישראלי

 בסרט תשחק הזאת השלישיה הקטנה. תל־אביב
 אהבה על המספר מאוד, צר גשר החדש, הישראלי

פלס אשה לבין אפילה) יהודי(אהרון עורן״דיו בין
דיין. רחל תהיה בסרט העורך־דיו של אשתו טינית.

 יצאה הסעודה אחרי אותו. לתרגם היה
 בתל־אביב, בארים לסיבוב הפמליה כל

 קיבל שם לתק־ם, הדרימו הם ולבסוף
 בוודקה, המסעדה, בעל עזרא, אותם

שירים. להם שר ליפשיץ אורי והצייר
 אך לניו״יורק, הארט טס למחרת

 להשתתף כדי בארץ, נשאר קורטיז
 דיין ניסים שמביים ישראלי בסרט

 של התפקיד שרפשטיין. מיכה ומפיק
ברמאללה. ערבי שבט ראש קורטיז:

^ שהרעיפו הנשיקות, ואת המסיבה את  ע
 ו כשכולם אך סביבו, שהצטופפו האנשים
 פריבילז: בפאב איש עשרה רק ונשארו
 י רקד הוא באמת. על שמח לעשות התחיל

 ריקודי־הזמ רקד באוויר, קופץ כשהוא קאן,
 ע לא כשהוא יותר, נהנה הוא שכך והודיע

שלו. הצמוד לחבר נשיקות להרעיף
 5ל שלוש בשעה המסיבה את חתם וכאשר

 לז ארוחת־הבוקר את מייד הזמין הוא בוקר,
 ב במיוחד, עליו שאהוב אחר, במקום עשר,

תל־אביב שבצפון מיניסטור בלונדון בודגה

ט דונה  הי רזארלו, רן ג של אשרלוהאו
 התחת והם אמריקאית,

 דונו הודיעה מהמטוס, כשירדו חודשיים. לפני רק
 ההארטי בתצלום: תוארים.' שום בלי האשה, ״אני
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 בדרום ם התק במסעדת קורטיז, יר מטונז נפרדים
 וודקה, הרבה ואחרי בארים סיבוב אחרי תל-אביב,

 מהשחקן־החבר הזאת, הפרידה אחרי ולבנה. חומוס
הים. את לראות הארט את דונה סחבה עוד התורכי

של ליבו
הארט

 קפץ הארט ג׳ון הבריטי השחקן
שהוא לסרט יחסי־ציבור של ליומיים

 בא קמפ, לינדסי והרקדן הכוריאוגרף
 פסג עם חתם שהוא החוזה כי לישראל.
 י והוא תם, ,1983 מאי בחודש ירושלים,
 לרקד שעורים לתת רק ולא בארץ, להופיע

 המום? הרקדנים צוות כל עם יופיע הפעם
בתל־אביב. בקאמרי שלו,

 בארץ, נחת שהוא אחרי מספר שעות
 ד יפים באו אליה מסיבה, לכבודו אורגנה
הוא בלינדסי. להתחכד שרצו יפים, ובעיקר

 חומוס וודקה, ער בריטית־תורבית ישה
 נשיקות האוהב הרקדז של המסיבה ★ ורבנה

מצחיקה כר כל לא קומדיה שחקני של ומסיבה ★

קה שי נ
לחבר


