
הבר ליד קריצה
 סיפורי־הזימה כל על ושמעתי שקראתי אחרי

 שהותם בזמן וחבריו סטלונד! סילבסטר של
אחד עם והתקשרתי איומה בחילה נתקפתי בארץ,

רביב יפה
העז את מבינה אינה

 אם לברר כדי שבעולם־הקולנוע שלי השפיונים
האלה. בסיפורים אמת יש

 דברים גם קרו הזוועות כל שלמרות לי התברר
ש הסיפור למשל, כמו, בארץ־הקודש. מעודדים

והישרא גילברט מרקים האנגלי השחקן בין
 מאג־ של הבר את שניהלה רביב, יפה לית

כין. פרד
 והחסון הבלונדי גילברט הגיע הערבים באחד

 מצוות־ההסרטה, ידידים בחברת האלגנטי, לבר
 אך שקטה. פינה מצאה הזאת התוססת והחבורה

 רביב את גילה כשהשחקן מאוד מהר חלף השקט
בעדי לה וקרץ הבר, מאחורי שעמדה הסכסית,

 מהאי- התעלמה שחורת־השיער המנהלת נות.
האוה מאותם אחר שהוא חשבה שהיא מפני תות,
 איתה מפלרטט סתם ושהוא בני־מינם, את בים
חבריו. את להרשים כדי

 מיספר־ את ממנה ביקש הוא הערב בסיום
 לו, שנתנה ואחרי היססה, קצת היא שלה. הטלפון

 אינה עדיין אבל נחמד, מאוד שהוא לעצמה אמרה
בה. מוצא שהוא העניין מה מבינה

 ,1רמב של לתסריט בניגוד שלו, בתסריט אבל
 רק יש רוסי, קצין של תפקיד מגלם הוא שבו

 פתח הוא אותם להוכיח וכדי טובות, כוונות
במשימתו. והצליח נמרצים חיזורים של בסידרה
 על הכריזו הם חודשיים, של היכרות אחרי

 למיש־ לבשר לאנגליה, חזר הוא כוונת־נישואין.
הת־ והיא בארץ־הקודש, שלו הכיבוש על פחתו

מס בעיות
 שנת־המס. סוף יודעים, שכולם כמו זה, עכשיו

 את ישראל תושבי כל מקללים אלה בימים וממש
 את מקללים שהם מכפי יותר הרבה מס־ההכנסה

 במשך וגם השנה, כל במשך הזה הנורא המוסר
 כמו כסף, להם שיהיה להם מאחלת אני השנה.

קללות. להם שיש
המאזן, את עושים כשאתם פיתאום, אם אבל

 מס״ההכנסה לנציב ישר לטלפן חשק לכם בא
 תעשו אל — עליו ולצעוק רביניביץ יאיר

רבינוביץ, ליאיר משלו צרות די לו יש זה. את

גילברט מרקום
טובזח משח רק יש

 הצטרפה היא אחדים ימים לפני מהעבודה. פטרה
אליו.

 בלוס־ יגורו שהם כתוב שלהם בתסריט
 ועוד חמודים, ילדים שני להם שיהיו אנג׳לס,

סצינות. הרבה
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 זיל״ קובה זה מי יודעים אינם הצעירים

 להם אין אשתו, היתה מי זוכרים לא ברינג,
סברה. מועדון זה מה מושג

 זוכרים אנחנו ומעלה, 40 מגיל ה... אנחנו אבל
גדו כוכבים היו אשתו וריימונד שקובה היטב
 היה זילברינג קובה זה. ובמדור בארץ לים

 מועדון־ כאן לפתוח האומץ לו שהיה הראשון
 גועל־ ושאר סטריפטיז בו ולהציג אמיתי, לילה
נפש.

 ריימונד, את והשמן הקשיש קובה כשנשא
 יותר כולם זה על דיברו לאשה, היפה, הצעירונת

 או שתהיה ועירת־השלום על כיום מדברים מאשר
לא.

 אני ולא־אחת נעלמה, וריימונד קובה, מת ואז
 ולאן לה, קרה מה יורעת את ״אולי נשאלת:

נעלמה?"
אני? לא אם יידע, מי יודעת. שאני בטח

 קובה. של מותו אחרי לצרפת נסעה ריימונד
 בנק באיזה לה השאיר שהוא סיפרו השמועות

 יפה דירה שכרה היא דולארים. אלף 400 בשווייץ
 זה ריימונד אצל ולחיות לחיות. והתחילה בפאריס

בילויים. המון והמון אהבה קבוע, חבר אומר
 ז׳אן־ עם היה והגדול הראשון הרומאן אז
 כשהוא מירוצי־מכוניות. מארגן בו־טנר, קליד
 הם בערב קלפים. שיחקה היא מכוניות, הריץ

 שנים כמה עליהם עברו ככה ובילו. אכלו נפגשו,
ביחד.

 והיא מירוצים, לארגן המשיך הוא אחר־כך
 סוב של בדמותו אותו ומצאה חדש גבר חיפשה

 בפריס. שחי מאוד אמיד אמריקאי מוסקוביץ,
 והיא כסף, עשה בוב ביום כרגיל. נמשכו והחיים
ביחד. בילו הם ובערב קלפים, שיחקה
 החליטה וריימונד נגמר הזה הסיפור גם אבל

 פיתאום נזכרה היא בצרפת. גברים עוד שאין
 היו דווקא ושם בישראל, חיה היא שמזמן־מזמן

להם. קרה מה ומעניין נחמדים, מאוד גברים כמה
 כדי הקטנטונת, לארצנו ובאה מטוס לקחה

 הראשון הדבר אבל נחמד. ישראלי בחור למצוא
 במצב גרמני תייר דווקא היה פה פגשה שהיא
 הגיע ואז כאן, הסתובבו הם שבועיים במשך טוב.
 הציע הגרמני התייר החופש. את לגמור הזמן

 כמה איתו חיה נסעה. והיא איתו, לבוא לריימונד
בשביל מקום לא שזה והחליטה בגרמניה, חודשים

מתקדמת יהדות
קצת: ויתבייש שיקום והרבנות? הרמים את השמיץ זה מי

 מבין, שהוא מה לעשות לבן־אדם נותנים הם כמה בסדר, הם שהרבנים כמה לי נודע עכשיו ממש
ההלכה. לפי ללכת אותו לשכנע מנסים ולא המוח, את לו מבלבלים ולא

 — זאת בכל אבל לוס־אנג׳לס, בקדיית־קודש אלא הקדושה. בתל־אביב פה לא שזה נכון טוב.
ליברליים. הם כמה תשמעו

 הכל כמעט ומוצלח. אינטליגנטי נאה, צעיר, בחור רבות שנים במשך ואהב נשם חי, בתל־אביב
 אוהב הוא שבעצם ועדה עם קבל להודות היה יכול לא הוא הסביבה בגלל כי כמעט, אצלו. נפלא היה

 ימים, לכמה ממנה בורח היה הוא פעם מדי אבל כאן, חברה לו היתה אומנם ביתד. ובחורות בחורים
 נמאס זה בסוף באצבע. עליו ולהצביע עליו לרכל עליו, לדבר התחילו יפה. בחור איזה עם להיות כדי
 מבסוט. כמעט והיה בנוחיות חי גדולים, עסקים עשה הוא שם אמריקה. לטובת אותנו עזב והוא לו,

כמעט. פעם עוד
 ושלם ומאושר לגמרי מבסוט והבחור הכמעטים, כל לו עבת שבועיים לפני שממש לי נודע ועכשיו

התחתן. הוא עצמו. עם
הומו של מיוחד בית־כנסת אומנם בבית־כנסת. התחתן? איפה אוהב. שהוא הבחור עם מי? עם

רב. אותם? השיא ומי בית־כנסת. זאת בבל אבל סקסואלים,
כוס. ושברו לחופה מתחת עמדו טבעת, לשני •■אחד ענדו יפות, חליפות לבשו החתנים שני
ויתבייש: שיקום הרבנות? את שהשמיץ זה מי

רבינוביץ יאיר
בפתח עמד השחור החתזל

 עם שלכם השטויות בשביל ראש לו אין וממש
מס־ההכנסה.

אש לבין רבינוביץ בין שעבר השחור החתול
 גדולות מהומות עשה חודשים, כמה לפני תו,

 דיברו ישבו, אלא נבהלו, לא בני־הזוג אבל בבית.
 את לגרש כדי הכל לעשות והחליטו הנושא על

 נסעו גדולים, מאמצים עשו מהבית. השונרא
 וכס־ הרחוק, במיזרח ומעניין ארוך לטיול ביחד

 עמד הביתה כשחזרו אבל להם. הצליח עט־כמעט
 להם וחרץ שלהם, הדירה בפתח השחור החתול
לשון.

 ביתו, את רבינוביץ יאיר עזב שבועיים לפני
רווי רואת־החשבון עם אחר במקום לגור ועבר
 ישראל רואה־החשבון ממישרד אבירם, טל

שטראום.

 שר המתיחה
ברקן יהודה

זילברינג ריימונד
ב1ט במצב גרמני ת״ר

 איתה לבוא אותו שיכנעה כמוה. תוססת בחורה
 פרצופים לו עשו כולם בפאריס אבל לפאריס.
שינאת־מוות. גרמנים שונאים בצרפת כי חמוצים,

 הגרמני כזה: הוא המצב להיום, נכון אז
 וריימונד מזופת, במצב־רוח בפאריס מסתובב
 אבל ביחד, מבלים הם בלילות קלפים. משחקת

 רוצה והיא לגרמניה רוצה הוא כי רבים, גם
בצרפת. להישאר
 יעלו ששניהם יהיה שהפיתרון להיות יכול
 לרשימת חדשים, עולים שני עוד ארצה.
 עולה, כוחנו לעולה מעולה השנה. עלו שכבר

היהודית. בסוכנות אומרים

 יעלו
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ן ל

פלד נילי
לחנפה מתחת חודשיים תוך

 מחותנים ומותח ברחוב, אנשים מותח הוא
 נוסעי־ ומותח נהגי־אוטובוס, ומותח בחתונה,

 למתוח התחיל הוא הרגל מרוב לא. מי ואת רכבת
 הדוגמנית שנים, שלוש מזה שלו החברה את גם

פלד. נילי
כבר ברקן יהודה עם לגור עברה היפה נילי

ברקן יהודה
התל מתוך מותח

 משק־ביתו את מנהלת היא ומאז שנתיים, לפני
 מוכן היה לא הוא ניירות על אבל כאשתו. וחיה

 שנמאס נילי לו הסבירה כנראה, עכשיו, לחתום.
 לי סיפרו אז החלטות. רוצה והיא להימתח, לה

 חודשיים, תוך אומרת זאת עכשיו, ממש שהנה,
 שכל לגמרי בטוחה אני לחופה. מתחת יעמדו הם

 לו, לעשות מה חושבים כבר ברקן של החברים
אותו. למתוח ואיך

 מזל לה ואמרתי נילי את השבוע כשפגשתי
 דו״משמעי כזה בחיוך בי הסתכלה היא טוב,

 מה?" עבור ״תודה, ואמרה:
 השבתי. מתחתנת," ״את

ענתה. ״כן?"
אותי. מותחת היא גם מברקן. כנראה, נדבקה,


