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שלג) עירית לבנון(עם יעוד
הקולנועי בימאי לכל -

 של שנים כמה עכשיו אצלנו מתחילות בשטח, /
 (״ג׳אד״)יהודה התחיל. זה אלה בימים ממש { ישראל. בימאי של חיי־המישפחה הרס -'4
הפסיכי מחברתו נפרד הרופא־הבימאי נאמן \
 בורשטיין יגאל הבימאי אצל אטרית. !
יעל עם נשוי הוא כי מסובכים, יותר העניינים \

שנה
מאוד

א ל

מוצלחת
 שנת־ שנת־הדגים, שנת־החזיר, יש לסינים

 אחרת זה אצלנו כאלה. משונות שנים ועוד הפיל
 שנות־ שלוש בשלשות. הולד זה אצלנו לגמרי.

 שלוש הגליל. שלום להן שקוראים מילחמה
 כלכלה שנות שלוש היסטרית. אינפלציה שנות

הסימנים לפי וכר. וכו׳ צרות שנות שלוש נכונה,

שס חט&סחה בל
 ממש ומנושיו, מהארץ ברח אהרוני עמוס הירושלמי כשהמיליונר

 ילדים. ארבעה עם כאן שנשארה קלרה, המסכנה, אשתו על ריחמתי
 היא ואיפה כסף לה יהיה ומאיפה להסתדר, תוכל היא איר לעצמי: חשבתי

באבו־טור? שלהם המפואר הבית את שיעקלו אחרי תגור,
 היא ולכן לה, דואגת כל־כך שאני כנראה, ידעה, לא אהרוני קלרה אבל
 תחנות־ בכל לפזר הספיקה שהמישטרה לפני לעצמה. לדאוג החליטה

 ילדיה שלושת את קלרה לקחה נגדה, צו־עיכוב־היציאה את הגבול
 באופן נחת שכבר בעלה, של לזרועותיו ישר מכאן, והתחפפה הגדולים

 שנקנה ג׳ון, שלהם, צעיר הכי הילד רק אמריקה. אדמת על מאוד רך
 כי בנתניה הסבא אצל בארץ נשאר הצרות, לפני חודשים כמה בבראזיל

בדרכון. עדיין רשום היה לא הוא
 לה חיה היא איך המיסכנה. אהרוני קלרה על קצת ריחמתי שוב אז

 עין עוצמת לא היא ובטח ממנה, רחוק נמצא שלה הקטן והילד בניו־יורק,
מגעגועים? הלילה כל

 עלו הם וביחד הקטן, נכדו את הסבא לקח שעבר בשבוע הרביעי ביום
 נחתו כבר קרה, מה הבין בארץ שמישהו ולפני אל־על, של לטיסת־הלילה

 וקלרה, אהרוני עמוס על־ידי קנדי בנמל־התעופה והתקבלו ונכדו הסבא
 למישפחתו קנה שעמוס החדש לבית ובגיל בשימחה נסעו הם וביחד

בניו־ג׳רסי.
 הושלמה. קירוב־הלבבות ומשימת נגמר, הזה שהסיפור השם ברוך
למיסכנים. לדאוג להפסיק אוכל אני סוף־סוף

אהרוני עמום
הילד את עיכב הדרכון

בורשטיין יגאל
- להם קורה מה
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עליה למען ירידה
 אילן השתחרר שנה מעשרים יותר לפני

 מישהו עסקים. לעשות ורצה מהצבא אהסלרוד
 לעבוד התחיל ואילן מסים, לאלבם אותו שלח

 באמצע אבל גדולים. עסקים על חלומות ולטפח
 אמריקאית זמרת בארץ כאן פגש הוא התוכניות

 להמשיך ותחת נאש, ליפה בשם ויפה צעירה
 ונסע בה התאהב הוא שלו הקריירה על ולחשוב
 כמה ביחד וחיו נישאו הם שם לארצה. אחריה
 עסקים כמה אקסלרור עשה אכן שבמהלכן שנים,

 פיתאום הוא מה זמן אחרי אבל לגמרי. לא־רעים
 דווקא הוא עסקיו מכל כושל הכי שהעסק נוכח

שלו. הנישואין
 לפני אבל האמריקאית, הזמרת את עזב אילן

 ברומאן אילן היה כבר מאוזניו נעלם קולה שהד
 תיכף וסוערת. איטלקית בחורה עם ומלהיב חדש
 זה שהאיטלקיות אקסלרור ראה החתונה אחרי

 שלהן, הגבר את מפנקות צריך. שהוא מה בדיוק
 כל ועוד האגו את לו מלטפות פאסטה, לו עושות

 מנשים לקבל אוהבים שגברים דברים מיני
לתת. שמוכנות

 על לרעה משפיעה הגדולה שאמריקה אלא
 בהיר ביום איטלקיות. נשים על ואפילו כולן,
 לוטי, ויקי אגב ששמה שהאיטלקיה, אחרי אחר,
 של. הסלט בשביל האורגנו את לקצץ גמרה

 את לבית־הספר שלחה שהיא ואחרי הצהריים,
 יצאה היא ולאילן, לה המשותפים הילדים שלושת
 לוויקי שהסבירה אמריקאית, חברה עם לפגישה

 מה האמריקאית בחברה היטב להשתלב כדי כי
 לרצות עצמה, את לחפש להתחיל זה צריכה שהיא

 לעצמה לקחת וכמובן עצמאית להיות להשתחרר,
ידוע. מוחות) שרינק(מכווץ־ איזה

 אי־אפשר ולכן וישראל, משה כדת דרויאכוב
 וכמה כמה לעבור וצריך להיפרד, פיתאום
 ליעל למיניהם. ורבנים עורכי־דין אצל פגישות
 זה שגם נראה אבל משותפים, ילדים שני וליגאל

 שנות־ הרבה אחרי להיפרד וההחלטה עזר, לא
 שנקרא, במה הם כרגע סופית. היא נישואין
״בהליכים״. יפה, בעברית

 יעוד הבימאי בבקשה. אחר? עוד רוצים
 עם האחרונות השנים בשבע נשוי שהיה לבנון,
 אלה בימים ממש התחיל הקטנה, בתו אם אירין,

ממנה. בתהליכי־הגירושין
להיום. די באמת

הת אמריקאית, להיות רצתה שמאוד ויקי,
 קצר זמן ותוך ולהשתחרר, עצמה את לחפש חילה
אילן. מבעלה, גם השתחררה היא השוונג מרוב

 שלו הראש את לקח הוא לבד, נשאר כשאילן
 עם לעשות רוצה הוא בעצם מה וחשב לידיים
האלו? מהמחשבות יצא מה תנחשו שלו. החיים

 היפה הדירה את להשכיר ואולי עסקיו, שאריות
של המפוארים הבניינים באחד לו שיש והגדולה

 דירה יש בית באותו אגב, סנטר. לינקולן יד
 דשא, (״פשנל״) לאברהם טופול, לחיים
 התעשיה למנכ״ל נמרודי, יעקב הנשק לסוחר

נוצ־ כמה ולעוד שווימר אל לשעבר האווירית

וידידות אקסלרוד אילן
טוב! מכל לו שיהיה

 לעשות רוצה שהוא שמה החליט הוא תאמינו! לא
ארצה. לחזור זה שלו בחיים
 לשכור הספיק כבר כאן. הוא עכשיו ועשה. קם
 בקומה בתל־אביב, במיגדלי־דויד דירה לעצמו

 אדמת־ על לעסקים זרעים כמה ולזרוע ,12ה־
את שם לחסל לניו־יורק חוזר רק הוא הקודש.

 כמובן, זה, אבל במקומותינו, בלתי־ירועים רים
אחר. סיפור
 הרבה האחרון בזמן שמעת־ לא לכם. אגיד מה

 הביתה. החוזרים מצליחים ישראלים על סיפורים
 מברוכ. איזה אקסלרוד לאילן שמגיע לי נדמה אז

נכון?


