
הגבות
 ולמה שרה, היא ואיך ריטה, זאת מי בארץ ילד
 לתפקיד נבחרה היא ואיר הז׳אקט, לה נפל

 שרה היא נפלא וכמה הנאווה בגבירתי הראשי
אותה. מעריץ העם כל ואיר

 טובה, מוסיקה קליינשטיין רמי כתב בינתיים
 בכל הוא אשתו של המסחררת ההצלחה ליד אבל
בצר. קצת נשאר זאת

 בכל עושה שזה מה להם עשה זה כנראה, ואז,
מצליחה האשה שבה בעולם נורמאלית מישפחה

בל כלום שווה לא ״אני שלו״, הגרופי ״אני
 ״הוא חיי״, אהבת ״הוא אותי״, עשה ״הוא עדיו״,
 רמי בעלה על ריטד! דיברה כר שלי". המלר

 לו קראה היא לא־רב. זמן לפני קליינשטיין
ריש. לה קרא והוא שוניה,
 זכתה לא היא אומנם דברים. קרו אחר־כד אבל
 היא אבל הישראלי, באירוויזיון 1 מס׳ במקום

 זמרת או זמר שאיזה גדולה הכי בהצלחה זכתה
כל ידע שבוע תור קצר. כל־כד בזמן לה זכו בארץ
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רמי של החדש לתקליט הווידיאו סרט מתוך בצילום ורמי ריטה
האשה של הציבור יחסי גל על

 הוא כי נודע יותר מאוחר ורק היה. לא הוא בבית
 והמריבות הארץ בצפון מהבית מאוד רחוק נמצא

המצ הזמרת של להתמוטטות הסיבות אחת היו
ליחה.

 המריבות התחילו פחות. קצת והבעל נורא
 קולות על אפילו ושמעתי והברוגזים, הקטנות

 השכורה. בדירתם רהיטים שבירת של
גם לידה. היה לא רמי ריטה, כשהתמוטטה

במסיבה קליינשטיין ורמי ריטה
רהיטים שבירת של קולות

 והוא אותו, ישבור הגרמניד! והמטפלת לוין חנוך המחזאי על הסיפור שפירסום חשבתם אם
גסה. טעות טעיתם הרי ילדיו, ואל אשתו אל הביתה מלונדון יחזור

 לכל הודיע הוא והשבוע המטפלת, של בידיה היטב מטופל בלונדון, עדיין נמצא לוין חניר
 חודשים שלושה שאחרי ידעו מיודעיו אבל חוזר. לא הוא חודשים שלושה במשר שלפחות המתעניינים

 כל להם לכתוב מתחייב הוא שבו הקאמרי התיאטרון עם חוזה על חתום הוא כי ברירה, לו תהיה לא
נוכח. להיות צייר ארם כידוע, לביים, ובשביל אותו. לביים וגם חדש, מחזה שנה

אבישר ושמעון בביור ליזה
קצת!״ מתתי יום .בכל

 אבישר, שימעון הצייר את ופגשה קדימה
 לו, נישאה קצר רומאן ואחרי

 נראו והם מאוד, גדולה האהבה היתה בהתחלה
 ומסתכלים ידיים מחזיקים כשהם מקום בכל ביחד
בסרטים. כמו אוהבות בעיניים בשני אחד

 את משפשפים כידוע, חיי־היומיום, אבל
 ליום. מיום דקה נעשית היא ומהשיפשוף האהבה,

 והשבוע זמן־מה, לפני נפרדו ושימעון ליזה
רישמית. יתגרשו הקרובים שבימים שמעתי

 גדולה כזאת מאהבה איך לדעת רציתי
לליזה. דרינג־דרינג ועשיתי לגירושין, מגיעים

 יותר אבל גדולה, אהבה שהיתה ״נכון
מתאי כל־כך לא שאנחנו התברר מאוחר

 היום, במשך מאוד קשה עובדת אני מים.
 ומצייר עובד שימעון בלילה. לישון ורוצה

 תשומת־ליבי את רוצה הוא ובבוקר בלילה,
 לחיות רוצה שימעון מזה וחוץ אהבתי. ואת

 לוושינגטון איתו נסעתי לא. ואני בחו״ל,
 מתתי שם יום ובכל שנתיים, של לתקופה

 בעולם, מקום בשום לגור רוצה לא אני קצת.
 אחיה ואני יסע, שהוא טוב יותר אז פה. רק

כאן.״

המטפלת של בידיה מטופל
 את שכח שלא חנוך הודיע כבר הרי ארצה, בחזרה אותו תביא הבימוי עבודת כי שקיוו למי אבל

 מה השנה אין בימוי על אבל להם, יכתוב כנראה הוא שמחזה לתיאטרון בישר הוא אבל הבטחותיו,
 והן התיאטרון בתחום הן בהן, שזכה השליליות הביקורות ארצה לחזור לאי־רצונו שהוסיפו יתכן לדבר.
הסיפרות. בתחום
הזאת? הגרמניה המטפלת שם, לו עושה היא מה

3 5


