
 דווקא !מגיעה ד,׳רעד, הרכילות תמיד למר,
ו אלי

 לי למודיע שטרה !מי ;נמציא הפעם גם
 הכי־ כוורת, :מלהקת שמיר ;שאפרים

 אסתר, :מאשתו !מתגרש האמיתי, ׳שריון
 המוצהרת הפמיניסטית :של בתה הזמרת,
 עם דיברתי ׳ובנן, כת־אורן. תהיה
בל. ׳מכל :בכל הכל הכחיש :והוא שמיר
עוב !אנשים -שיסשישני ר■:לוט :אמר הוא

חיי הם ׳כמוהם, באינטנסיביות ביחד דים
 לפעם ;מפעם קצרות הפסקות לעשות בים

 עבדו הם הפעם. :גם יקרה ושכך למנוחה,
 החדש התקליט על יו:גם בהופעות גם

 הזמן הגיע אז ביחיד,1 הזמן ופל •שלהם,
קצת. להיפרד

ש הוא הו״ולה ׳שנסע טוב ׳ידיד הפעם,
 השניים נפרדו יוכו — הדירה את ינתן
 ביחד לגיור חיזרו הם :ואז הזר, ׳שהוא עד
הבאה. הפעם עד —

 פשוט שאנשים לי לספר ידע גם ואפרים
 הוא ושבה הדרך יאת :ניכון :מפרשים לא

 חיי אלה אם אז נשוי. כזוג חיים ואסתר
 :בזמן הזה במושג השתנה מישהו ,נישואין
האחרון.

שמיר ואפרים אסתר
ולחוד ביחד

 היא השערות. אל ליזה יהודה וצעיפים,
 מוסד ׳והקומה ׳עתיקים רהייטים יםמה אסיפה
 שלה. !שמה את :רק הפעם הנושא הדש,

 19ה־ !מהמאה סלון כימו יוותר :נראה המקום
הפלס •כיסאות ובמיקום ׳כמיסיפרה, מאשר

ל שם :מציפות הנוצצים והאליומינוום טיק
קטי ומרופדות עתיקות :כורסות לקוחות

הגי ׳פתיחה :מצדיק ■כבר זה והאם פה:
? בבוקר וחצי !שש ובשעה המוסד של גית

 את לעשות וטוכחחה מותה ליזה אבל
ב קראה ישלה הפרטית האסטרולוגית זה.

 ביום העסק את תפתח אם שרק כוכבים
 הצליחה. לה נשקפת הזיו, ובשעה הזה
 שכתוב ומה :נגד לעשות ואפשר נבר יומה

? בכוכבים
 לחינוך כדי ידידים די לליזה ילד, היו
 ומשותפת. !פארוחית־בוקד העסיק את ע״מה
 ם אכרה האופנה !חנויות בעל :מהם, איחד

 בשעה להסתפר התעקש אפילו איוניר,
 כארוחת-הכו- !שהסתפקו לאחרים, כזאת.

ה ושל זו סטו אחידות. דאגות היו קר,
ל ייפול ׳שלא יק רגל כס חיים תעשיין
 ,מהפועלים מישהו ;אם יהיה ״יטה הירגע:

 כזאתי ;בשעה סבר ער !אותי יראה שלי
!״שהשתגעתי יחשיבו הם

ככיוף ליזה
במספרה ארוחת־בוקר

 מפרשיות אחת לסיומה הגיעה השבוע
 הבוהמה בחוגי ביותר הני!שהאין!המדוברות

 :אפולו נסנסה לא שעוד ׳פרשה :בירושלים,
 שכתב טעמון סיפוריי ׳שיל הראשון לפרד
קוץ. גדעון בבודה הבוהמה סופר
 בהאפי-אנד הסתיימה הזאת הפרשה כי

 להמריא הספיקו ׳סבר וגיבוריה השבוע, רק
 לבעל :כיוונתי ניצחונם. את לחגוג לחו״ל

שימ מוטי הירושלמי המצודה ׳מועדו!
 המייומי כל את כמועדונו ׳המארח חה,

 אחיד יום :שאירח יעד לירושלים. שמגיעים
 אירגן כהן, דליה הצעירה הזמרת את
שלה. השירים על ונדלק הופעה לה

 יודע, העליז ׳שימחה ;את ״שמכיר מי
 איווה יהיה הוא זמירת על נחלק הוא ׳שאם

 בכלל לו הפדיע ■ולא :ביממה ושעות 24
 הבית, ואת עזב הוא ׳נשוי. ׳מאד גם ׳שהוא
 !מעמד איתה והחזיק דליה עם ׳לגור עביר
 :סופית :נשברה ׳שאשתו עד תמימה, שנה

 זו ׳תהיה היא לא גט. לו יל:תת והחליטה
!לעצמו. שבחר בחיים לו ׳שתפריע

 אפשר אם הזה, ׳בסיפור אולי :שיפה ימיה
 הוא זה, בהקשר יפה במילה להשתמש

 ׳דליה הפכה הגט את האשד, שנתנה שמאז
שה !שמחים !ובירושלים הטובה, ידידתה

 ,מקום, מכל ומשמחת. בצורה ׳נגמרה פרש
 וייצאו המיזווידות את :ארזיו !ומוטי דלייה

 אהבות ייש ׳שנקרא ימה וזה לחגוג, ללונדון
לבריאות. !שמחות.

חגיגה
על

הבוקר
 וחצי שש בשעה ,האחרון השישי ביום
 התל- החברה !מאנשי ׳כמד, דהרו בבוקר,
 מיג- בואכה דיזינגוף רהוב במורד אביבית

 בערך זוהי כדרך-יפלל התערוכה. רשי
 אבל לישון ללסת ■נוהגים הם ישפה השעה
 בשעה קום השכימו הם תאמינו, לא הפעם,
כזאת.
 בשעת אותם להוציא היד, ייבול יכבד ומה
 את החזיקו !מהמיטה? ומוקדמת יפה בוקר

 השכימו הם :ובדיחה לא זאת יחזק, עצמכם
 חדשה, ,!מספרד ישל פתיחתה לטפס קום

 כידוע ׳שהיא כביו־, ליזה ״של !מססחתד,
תיסרוקוית.״ ״׳מעצבת אלא ספרית סתם לא

 ליזה היתד, האחרונות השנים ,בתריסר
 וליזה דויד השם של הנשי כחלק ידועה

 של היוקרה ■ממספרות ■אחת מעל שהתנוסס
 היא בביוף, דויד ובעלה, עם ייחד העיר.

 היה נדמה !ומשגשג. ׳פורח עסק הקימה
ל !ובליתי־גיתן ביחד הולד הזד, !שהמושג
 התפרקו, התיפוש׳יות !אם אבל הפרדה.

 היו לא ולחה דויד ׳שגם הפלא !מד, אז
מחוסנים.

 שלהם הנישואין בחיי ©שבד בעיקבות
 אלא בחייהם רק לא החליטו!לד,ייפרד, הם
 נשארה ללחה שלהם. המשותף ב׳ע׳סק גם

המס ׳ולדויד !באפקה, המשפחתית הווילה
 ללא תישאר פלחה אשד, ילא אבל פרה.

תעסוקה.
 בעבד קצרה תקופה שהתנחמה •אחרי
מיניאטוריים פרחים יצירת של דות־יד

;ע/(ע7 מ ו1ו ₪
ממולטיוזיזיה

תוכ המש !שביים ואחרי אכידן, דויד
 גם הדעות לכל •שזה נזולטיוויזיה, ניות

 גאון לא הוא ואפילו וממוצע !רגיל לאדם
 לו ונסע התייאש, — !מדי יותר כאבידן.

יבחו״ל. קצר לטיול

אכידן דויד
ובחזרה לחדל

 לבדו. לו יסע כאבידן :איש לא אבל
 ונאה ישאטנית ׳צעירה ■נסעה אייתו יחד

 ואינו !ביסוד ואבידן ושומר זהותה ,שאת
ואופן. פנים בשום עליה לדבר מוכן

 אתי ׳יסכים אב׳ידן דויד את שמכיר וימי
 המסה ואולי — בראש ׳משהו קרה ׳שלבחור

האחרו תוכניתו את שצילם אחרי לו יבאה
 כחודשיים בעוד ירק ׳תגיע !שאליינו נה,
אוחי תשאלו (ואל הגוף ואמינית ׳תופיע ובה

שימחה
בראש

שימחתה

האונס במאי
 הסרטים אחר בקביעות העוקבים הישראלית בטלוויזיה הערבית המחלקה עובדי

 אלה. סרטים ׳שיל •הרומנטי מ׳הסיגנון עמוקות הושפעו ,6—7 השעות בין ישישי יום של
יהיה. כך שהיה, ומעשה

 צעירות רקדניות קבוצת צילם בשמו, לנקוב אוכל שלא הסליחה ואיתכם במאי,
מלהזכיר. אמנע שמה את שגם מסויימת תוכנית עבור

 הגבר, אצל הקריטיות השנים גם שהן לחייו, 30ה־ בשנות שהוא הצעיר, הבמאי
 להישאר הצעירות הרקדניות לאחת הציע היצירה חדוות ומרוב — וצילם צילם

אכסקלוסיבית. צילומים לסידרת
ואן־ קל׳וז־אפ להצטלם ההזדמנות ליד, שניתנה ושמחה במאום, חשדה שלא הצעירה,

 התפשטה, בעיות, הרבה בלי !והבחורה, להתפשט לד, אמר הבמאי ברצון. הסכימה פס,
ביקיני. על התפשרה היא לגמרי. לא אבל

 צילומי על כה עד לה ידוע שהיה למה בכלל דומה ד,״ה ילא זר, מרגע שקרה יומה
קלת הרקדנית לצילומים. מאשר לאונס יותיר דומה היה הבמאי ׳שעשה ימה כי טלוויזיה,

 הטלוויזיה. במיסדתנות מטורף במידוץ ופתחה מאחוריה בגדיה כל את השאירה ה,רגל
 והישעה ברצינות העניין את שלקח המחלקה, מנהל פתאד, סלים של לחדרו היישר

מעבודתו. הרומנטי הבמאי את

 הרצון ׳רואות. ישכך לעיניים אוי ■אבל■עת
 אף אבל גדול, היה לקניות הגדולות מצד
 השמנות שמנה. להיראות רצתה לא אחת

עז יחידים ׳ופהסתננ׳ות לאופנסיבה, נכנסו
הגג. שבדירת ד,לוחמה שטח את בו

 בד של !מטרים ימאות עם נשארה שרד,
הקיצית. בשמש

פרו תחרות י!ש !והיפות הרזות שעל זה
 מה אבל חדש. לא זה האופנה, בשוק עה

גדו !האפילו רזות, ילא •שהן כאלה עושות
בדמו ״!טוושייעה״ קמה להן ? !ושמנות לות
 חיל־האוויר של ראשית קציינת־חן ■של תה

הלוי. שריה היום לוי, שרה לשעבר
 רש־ מהסקילטיו׳ת לא עצימה ישהוא ישרה,

 לא שטה יודעת צבאית, במסורת חוננה
 החליטה היא ליהודים. מזב זה ומאוייש

 את ס׳וף־סוף ל׳שמ׳נות שיביא העניין שזה
 בגדים מציאת שבבעיית והפיתתן הצורה

למידתן.
שמ שהכינו ׳תופרות צוות הושיבה היא

 המתאימות הגוונים, בכל גדולות לות
ב ערבה אחר טנקים. להסוואת בהחלט

 ובתל־ בבלי ;בשיכון אשיר ׳ביתה פנטהאוז
!והז הנ״!ל, !האוהלים למכירת ■בזאר אביב
 השמנות של !והסולת משמנת כל את מינה

•שבעיר.

מ-קצוע-ת

ה שלצורך ;תן, אפרת בשם זה) מה
 יושטו !ראשה שערות את קיצצו עניין ן

 היא !שמתחתם (בלבד) ׳סדינים ישני עליה
 הכוונה למד, הטלוויזיה למצלמות מראה

הגוף״. ב״אמנות
 אבירן דויד ׳מתכנן ארצה שיובו עם
 לחץ, הראשון העלילתי פירטו את לביים
 כשנושא כרש, אשר ושל ׳סיפרו יעל־פי
 מל־ של הראשון הפלייבוי הוא הסרט
 שאותו .1905־1925 !משנות הקטנה אביב
 איזה ואוף, עצמו. ■אבידן :דויד כמובן ישחק

!לחץ

 שהנוי או גלפרב, רוחלה את זוכרים
ז אותה לשכוח סבר פקתם
 תו ס שהיא וחושב אותה שישכיח למי אז

 ח׳ תחלה בשורה: לי יש ילה, נעלמה
 בן• לכל רע. לא חיה ׳ואפילו ברמת־גן,

 והעלי׳ וירידות. עליות בחיים יש אדם
חב כשהיתה ספק ללא היתד, תחלה של

 ודוגמני! ברקן יהודה של הצמודה רתו
 א פיתחה תחלה עצמה. ׳בזכות מצליחה

 ברקן] לגברת להפוך עקשניות מחשבות
 יו! לחוד. ומעשים לחוד מחשבות אך

!ודי. נגמר פשוט הרומן אחד בהיר
 א להחליף החליטה ה׳מיי׳ואשית תחלה

 ירתו במשהו יציב הבלתי הזוהר עולם
 במיש סוכ׳נת-ביט׳וח, להיות הפכה בטוח,

 ב! אבל לכקוביץ. אריה גיסה, רד
 פתי שולחן ׳מאחורי בשקט לשבת אפשר

 בטוח' על ׳נמאס זה אנשים? :ולבטח בה
 גון במידות ניחיוניה ׳שהמבטחת עוד ומת

ר,מבוטחי; כל את להסעיר כדי בחם שיש
 לקש שוב תחלה חזרה הימים באלו

 יותו עוד היא הפעם הציבורי. הנוף את
 כדיילת־יו־פ׳ עובדת היא כי מתמיד, יפה

 ליהנויו אפשר הבוקר על וכבר בשק״ם,
 שוי היא הטכניקולור. בצבעי פניה מזיו

 הי; כאלה, שתקבל ועד להצעות, פתוחה
 עי חינם עצות הארץ נישות לכל נותנת

כמוה, ומושכת יפה להיראות איך


