
רונטרים
 העושה המכוניות, שיירת במקום

 לתל־ מירושלים בסופי־שבוע דרכה
 המבלים שיירת הפעם עלתה אביב,
הירושלמי. הסינמטק אל ההפוך בכיוון

 ואולי מאות גדולה. היתה ההפתעה
 הפליטה שארית כל כנראה אלפים, אף

 כל את מילאו בירושלים, החילונית
 לצלילי ורקדו הסינמטק, של מיפלסיו

 ענקיים. מרמקולים שבקעו המוסיקה,
 עמד הלסרין העיר״) ו״ראש דודו
 בז׳אקט לבוש גאה, כמארח בפתח

 זרוקה, חולצה על שהונח אלגאנטי
 כי מתל־אביב לאורחים להוכיח ושמח

משג עדיין בתחום־שיפוטו הלילה חיי
שגים.

 הצליחה בחצות, שהחלה המסיבה,
 הטלוויזיה, מאנשי רבים אליה למשוך

 שם היו בעיר. והאמנות האוניברסיטה
 ברק, מאסתר — שונים גילים בני
 אהרון העליון השופט של הצעירה בתו
 גיל־העמידה בן לצייר ועד — ברק
 כעול־ימים שריקד שטרן, יוסי

 ההונגריות הבימאיות של בחברתן
 בטנייה, וקתלין סנטו אריקה

 לפסטיבל במיוחד מארצן באו אשר
 רז שרי הטלוויזיה שדרנית הקולנוע.

 בירון, דן הכימאי בעלה, עם רקדה
מהצלמים. להתחמק נואשות וניסתה

 תתכן, לא הרי חרדים בלא ירושלים
 מקומיים צעירים כמה אירגנו ולכן

 פרצו ומפחידות, שחורות תחפושות
 כשר חסידי בדיסקו ופצחו לאולם

 מתוך בקהל, הירושלמים למהדרין.
לצלמם. מהצלמים למנוע ניסו הרגל,

 במקום הופיעו לאחר־חצות 2 בשעה
 רפי ובעלה, גלרון נורית הזמרת
 שלא כדי המדרגות, על שעמדו רש!?,

 במתרחש וצפו הצפוף, למעגל להידחק
מלמעלה.
 הבטן רקדנית היתה המסיבה מסמר
 ארוך לריקוד עימה שסחפה ברברה,

 התורכי שחקן־הקולנוע את ולוהט
 מנהל גרבוז, אלון קורטיז. טונג׳ל

 ממארגני שהיה בתל־אביב. הסינמטק
 של לחזייתה לתחוב דאג המסיבה,
 שקלים עשרה של שטר הרקדנית

 בחזרה, לקחתם ומיהר — חדשים
הריקוד. בסיום

 המסיבה זוהי כי לספר שמח גרבה
בירו זו במתכונת הנערכת האחרונה

 יעבור הבאה בשנה שכן שלים,
 הסינמטק לבניין לתל־אביב, הפסטיבל

בה. ומוקם ההולך החדש,
 להתפזר שהחלו הרבים האורחים

 לדעת נוכחו לפנות־בוקר, 4 בשעה
 לירושלים, הגיע לא עדיין הקיץ שאם

לוהטות. שם המסיבות לפחות

 למענו. מיוחדת כהפתעה הונאה שלצידו, רקדצית־הנטן
 על־ידי נתחב מחזייתה, המבצבץ השקלים, עשרת שטר
הופעתה. תום עם מייד משם לחלצו שהקפיד גרבוז, אלון

 הפר־ עטור (ודכי
 הוא הגדי) |חיוך

ברברה, הבוהמה.
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הירושלמי. בסינמטק שנערכה הענקית במסיבה פלמוני, מורן בחברת
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