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לגניים
 מאור והרבה בירדן, עבח מים מאוד הרבה

 הופיע ייני שליאור מאז בחוטים׳ עבר חשמל
התרנגולים. עם

 נעמי ביימה ההיא המשגעת הלהקה את
 כדי תנועה, כל על חזרות 300 שעשתה סולני,
 יכול שמיקצועי מיקצועי הכי ייראה שהכל
 ובמשך זמן. המון נמשכו החזרות מיקצועי. להיות

 שהיא פולני לנעמי התברר פיתאום הזה הזמן
 הם אותה. אוהב הוא וגם ייני, ליאור את אוהבת

 ביניהם. הגדול הגילים הבדל למרות התחתנו,
הוא שהיום יותם, ילדים. שגי להם נולדו ומייד

ייני וליאור אור־שלום אביבדז
בבת־אחת לא - חשמל

 אסר גם מי. ברור לא עדיין אחר, מישהו ילדיו.
 פולני שנעמי שנים היו מזונות. לוט לשלם עליו
 כסף לה היה לא וכמעט ילדיה שני עם חיה

 לאט־ איבדו שהאורות כמו אבל אותם. להאכיל
 המשיכו בולם ככה שלהם, החברים כל את לאט

לה. ולעזור פולני נעמי את ולאהוב לזכור
 ככה וגידלת בכינרת חייה את שיקמה נעמי
 הזוג בינתיים לתיפארת. ילדים שני לי, מספרים
 לו, הספיק לא ארץ־ישראל של שהאור המואר,
 לובשים כולם ששם הלבנה החווה לכת הצטרף
 את לנקות כדי במעגלים ויושבים לבנים בגדים
 החווה בעיקבות הזת העולם מטומאת עצמם
 ולארצות להודו אור להביא נסעו הם הלבנה
 הבטריות, את להטעין כדי כנראה ובסוף, אחרות,

שלהם. הכת מולדת לצרפת חזרו הם
 אור־שלום האורות. שני בץ הקצר חל שם

 ומקווה ברמודגן גרה היא ומאז ארצה, חזרה
 שמש על ידברו הם ושוב אליה, יחזור שהאליאור

 כל־כך לא האליאור אבל שבארם. והטוב והשלום
 העדיף הוא ישראל. של החזק לאור לחזור לו בא
שם. ונשאר פאריס של הרד האור את

 סארי* גברת אשת מצא הוא הזמן במשך
 ליאור־ בעיוודבריאות. לה שהיו ,70 בת אית0

 שלח גדול, למרפא גם עצמו את החושב אליאור,
 כמובן, רפואית, כוונה מתור הזקנת לגברת ידיים
 לה מספק הוא אצלת לגור נשאר הוא ידיים ומרוב

 שהוא מה אחר כל פרנסת לו מספקת והיא אור,
יכול.

 אילולא בחושך, נשאר היה הזה הסיפור כל
 לאור־ מלחכות סופית נשברה מרמת־גן הגברת

 אותה עזב שהוא על אותו, לתבוע והחליטה חייה
 הזקנת הגברת עם לגור ועבר מסרטן גוססת
מיל אור־שלום אביבה חצה הזה העלבון בשביל

 אותה עזב שהוא לו תשכח היא ואז שקל, יון
 לפני צרפתית עם לגור ועבר מסרטן גוססת
 למיש־ להתכונן כדי לארץ ייני ליאור בא שבוע

 המוסיקאי אחיו, של בביתו מתגורר הוא פט.
ייני. עודד
 ייערך זמיר, עמוס השופט לפני בחודש, 9ב־

 חברת־ הגדול. והמאור הקטן המאור בין המישפט
 אפשר אם לבדוק כדי נציגים, תשלח החשמל

 לה יש עכשיו שבדיוק פחם, תחת בזוג להשתמש
שנקרעת הרצועה בגלל איתו, בעיה
 בבקשה. האורות את תכבו הסיפור, כל זה

כבת־אחת. לא חשמל

סולני נעמי
בכינרת שיקום

 עם ביחד וגרה 16 בת היא שהיום ואיה, חייל,
הכחול. האגם שלחוף כינרת, במושבה אמה

 הוא וליאור. פולני נעמי התגרשו, הם אחר־כך
 הלכח הלון בערב־השירים־הרוסיים הופיע

 שהקהל האחרונה הפעם היתה וזו חחבריח,
הוא אז אבל והיפה. החם קולו את שמע הישראלי

מפליץ סרט

 דן7ם^י3 ג״הקן יריורר!
בבטן גאזים

 מתנהל היום ועד אור״שלום, אביבה את הכיר
 הוא או אותו שיגעה היא אם החברה, בין הוויכוח

 קטן בבית ביחד לגור עבר הזוג אותה. שיגע
 וכמו ,1973 באוקטובר והתחתן כרמת־אפעל

 ■ תמונות שלהם בסלון שמים היו שהקומוניסטים
 ייני־אור־שלום הזוג ככה סטאלין, ושל לנין של
 רוטגברג, פינחס של תמונה שלהם בסלון שם

 של גדול צילום וגם בארם־נהריים, מתחנת־הכוח
 בעצמם שהם חשבו שהם מפני זה כל ר. רדינג

האור. את המציאו
 לו קראו ומעתה שמו, את החליף ליאור
 ועל אור ועל שמש על דיברו הם היום כל אליאור.

 לעולם, גאולה מביאים שהם חשבו ובכך חשמל
 מרוב שלהם. לנשמה ושמש האנשים ללבות ואור
אח לראות האליאור על האור״שלום אסרה אור

 לעשות מתחיל ברקן יהודה כמו כשאיש
 יחסי־ציבור איש ואף מזה, יודע לא אחד ואף סרט,

דרשני. אומר זה לעיתונאים, צילצל לא
 הוא מושבע. שונא־פירסומת אינו ברקן יהודה

 אז מי־יודע־מה. צנוע לא גם הוא ביישן. לא גם
 אחד ואף חדש, סרט לעשות התחיל שהוא זה איך

 אותי, כולל לא זה אחד אף זה? על יודע לא בעולם
כמובן.

 למסע־ ויצאתי מאוד, אותי הטריד הזה העניין
ידיעות. של ציד

 וידועים־פחות ידועים־יותר שחקנים של צוות
 בסרט. ולהשתתף לבוא הבימאי על־ידי נקרא

 אבל תסריט, לראות ביקשו כהרגלם, השחקנים,
 באו, הם פה. בעל להם יינתן שהתסריט להם נאמר
הסרט. של סיפורו את ושמעו הדשא על ישבו

 בעיות־ לו שיש איש־מילואים, על הוא הסיפור
 איך עליהם. לשלוט מצליח לא שהוא בבטן, גזים
 למיל־ יוצא הוא איך בחברה? מסתדר כזה איש

 כל וכר. וכו׳ - הביתה? חוזר הוא איך חמה?
 בצלילים מפליצים מורכב הסרט של הסאונד
שונים.
 צ׳ם־ צ׳רלי של סרט היה שפעם זוכרת אני

 אז וכבר בבטן, קירקורים של מבעיות שסבל לץ,
 בעיות על סרט לעשות משונה די לי נראה זה

 עם שמדינת־ישראל, מאמין היה מי אבל בטן.
 הראשונה תהיה שלה, והכלכלה הביטחון בעיות

 בעיות על שלם בסרט העולם את שתזכה
פליצים?

 אמר בחוץ־לארץ מישהו אולי שניה, במחשבה
 סרטים הם הישראליים הסרטים שכל פעם עלינו

 בגויים להתנקם ברקן יהודה החליט אז מפליצים,
 שלא מפליץ. סרט באמת זה מה להם ולהראות

מהוליווד! אלה האף, את ירימו

שרעבי והלו בועז
התחת על גרוש ואף מיתרי־הקול על יבלות

 של א■
אוברדרפט

 קשה עובד לא שלי שהשפיון תחשבו שלא
 מקום, בכל נמצא הוא להיפר, האחרון. בזמן

קורותיו. על לי מדווח הוא ובבוקר
 של בפאב שלי השפיון ישב שעבר בשבוע
 מהחבית, בירה לגם דיזנגוף, רחוב בסוף עמירם,

לצדדים. והסתכל הם־אנד־אגס איזה אכל
 ישר ונגשה יפה בחורה לשם נכנסה פיתאום ׳

 הבחורים אחד בחורים. שני ישבו ששם לשולחו
 בעלה שהוא אסף הגלריה בעל אליעזר, היה
ברגנר. יופל הצייר של בתו הינדלה, של

 וחברו, אליעזר ליד ישבה היפה הגברת
 היא ביניהם שהשיחה מייד לב שם שלי והשפיון

לגברים יפה אשה בין רגילה שיחה כמו לא

 והציץ חור בו עשה עיתון, לקח הוא ישר צעירים.
 שמע שהוא מה השפיונים. כל שעושים כמו דרכו,

 שהגברת שמע הוא מעניין. מאוד דווקא היה
 האדונים לשני כסף מאוד הרבה כנראה, חייבת,
 היא מתי הנושא על היתה השיחה וכל האלה,
וכמה. להם תחזיר

 שהשלי־ אחרי ומייד התעצל לא שלי השפיון
 מי לברר כדי למקורותיו פנה הוא הסתלקה שיה

 לכם תדעו אז כסף. חייבת היא ולמה האשה
 של אשתו שרעבי, הלנה פשוט היא שהאשה

 כסף מאוד הרבה החייבת שרעבי, בועז הזמר
 אלא עמירם של מהפאב הגברים לשני רק לא

 לילה אותו ישבו שלא אחרים, רבים לאנשים
 לא אני החובות את עשתה היא איך בירה. ושתו

 אשת שבתור חשבה שהיא יודעת רק אני יודעת.
 לבזבז, לעצמה להרשות יכולה היא מפורסם זמר

תכסה. והזימרה
 שיש יודעות לא מאוד נאיביות בחורות רק
 יבלות זה להם שיש מה שכל בארץ, זמרים הרבה

 כדאי אולי התחת. על גרוש ואף הקול, מיתרי על
 תהיינה שלא כדי זה, את לה יגיד פשוט שמישהו

כאלה. אכזבות יותר לה


