
ה׳לדה

 נגה, זרדה נראתה האחרון בשבוע
לבדה. סקססוז, מלהקת האכזוטית

 לי חסתדר כיל־כך לא זה לבדה? ורדה
 ה־ לכל הגיעה היא כך. אותה לראות

 אמיר שילה, לחברה צמודה אירועים
 חמודים כל־בך היו ושניהם חודורוג,

 בעיניים, גדולים אהבה מבטי עם יחד,
 לי שתפתור ודרשתי לוורדה מייד ניגשתי

התעלומה. את
 חודורוב ואמיר שהיא לי סיפרה היא
 שנמשך ביניהם, הארוך הרומן את סיימו
שנים. שלוש

 ושניהם תמיר, של התאום הוא אמיר
 בניו גם אם כי כדור־יד, שחקני רק לא
 יעקב לשעבר, הלאומי השוער ישל

חדדורוב.
 נפרדו כבר שהם ורדה, לי סיפרה עוד
 פרידה בין אך — בעבר פעמים מיספר

 ״זה התוגה. יעל לדבר הספיקו לפרידה
 בחיים,״ שנינו של חזק הכי הקשר היה

 גם דבר של ״ובסופו ורדה, לי סיפרה
יחד." להיות נשוב

 לרחם להתחיל ילא חבר׳ה, רגע רגע,
 לי, לחשה קטנה ציפור ורדה. על לי

 תישאר לא היא אמיר, בלי או אמיר שעם
בודדה. זמן הרבה

חכלילי ניר
לאחת רק נאמן

 תיסלאם. להקת של מנהלה הוא כיום
 הלהקה, מאחרי שעומד האיש הוא כן,

 הוא ■ניר להצלחתה. ואחראי אותה, דוחף
 אותו, הקיפו תמיד שבחורות נאה, גבר
 זוהי לאחת. רק נאמן נשאר הוא אבל

 שהיא אמריקאית, יפהפיה נדכץ, מיידה
שנים. שש מזה ניר של הקבועה החברה
 לדחוף לא הזמן שהגיע החליט ניר

 הוא כן, עצמו. את גם אלא אחרים, רק
 מתחת אל יצעדו שלו האמריקאית ומיירה
 בקי- בית־התרבות של הדשא על לחופה,

ניר. של קיבוצו נעו, בועץ

 עין בלי גאון, ליהורם לו הולך איך
 אותה שיחק הבן־אדם הולך. איך הרע,

 שלו החברים כל רווק. סטייל 38 גיל עד
 והוא כרם, גידלו ילדים, הולידו התחתנו,

 עשה ולא חופשי, לו התפרפר עדיין
 באורנה, שפגש עד אחד. לאף חשבון

 אורנה נעוריה. שם היה מה ששכחתי
 את החבר׳ה לכל והוציאה ,17 בת הייתה

שלה. הנעורים בתום העיניים
ה בבית־הכנסת השניים, של החתונה

ב בעיר־העתיקה היהודי, ברובע ספרדי׳
 תאמינו הטלוויזיה. על־ידי סוקרה ירושלים,

 יהורם והכלה. החתן על שמרו שוטרים לי,
 את הפך ואפילו באדם, המאושר היה

 של לדוגמנית־הבית שלו הטרייה האשד,
שלו. ההלבשה מיפעל

 חלפו ולא הלילות חלפו לא והנה׳
 ותאמינו קטן, גאון :נולד ולגאונים הימים,

רוצה אינו ספרדית למישפחה בן איזה לי,

ברקן ויהודה לנצנר רחד
ישנה אהבה

 מישהו אם זכר? בן ראשון ילד בתור
 אחד אף שיקום. שכזה, ספרדי מכיר

 ומשה אורנה יהורם, יודעת. אני קם, לא
מאושרת. למישסחה היו הקטן

 המישפחתי, האושר גדל אלה בימים
 בת. נולדה הגאונים למישפחת כאשר
 ? תסריט כמו נישמע לא זה אתם, לי תגידו
 צריך עוד מה !בת׳ אחר־כך בן, קודם

? הבן־אדם
 בבית־ נולדה והיא הילה, קראו לבת
אמ הלידה בירושלים. מישגב־לדך חולים

 ולבית, לאם אך הקלות, מן היתה לא נם
 את שומעת ואני שלום, השם, ברוך

אדיר. בקול מצלצלים החסידה פעמוני
 במזל גאונים, טוב במזל לכם שיהיה

טוב.

מתחתן ניר
 בטוחה אני מכירים? חכלילי, ניר

לכם. אזכיר לא׳ אם שכן.
 הצבאית בתחנה התגלה חכלילי ניר

 ערך הוא חייל. כשהיה עוד גלי־צה״ל,
 גם ערך הישאר, ובין מוסיקליות, תוכניות

העברי. הפיזנזונים נזיצעד את

רייס־דייווים־שאולי מנדי
? על־אנזת ווסט־אנד

 טובות, שנים בכמה עליה קטן הנראה
 האחרונה. האופנה שמכתיבה כמו בדיוק

 של החתיך של המסובך האנגלי השם את
 אוזני במו אבל לקלוט, הצלחתי לא מנדי

 תיאטרון, שחקן הוא הנ״ל כי שמעתי
שי שבה האחרונה בהצגה הכירה שמנדי
. הלונדוני. אנד בווסט חקה,
 לא היא הפעם זרבותי, גבידותי לא,

 על זמן. מדי יותר פה לשבת מתכוונת
 מחכה שם לונדונה, לחזור הנאווה הגברת

 מה תגלם היא בהצגה חדשה. הצגה לה
 קסטינג טייפ המיקצוע בשפת שנקרא

 רייס־דייוים, כמנדי שלה דמותה את —
 קילר כריסטין עם ביחד המעורבת

 כמה אתם, לי תגידו נו פרופיומו. בפרשת
 צ׳אגס להם שניתן מכירים אתם אנשים
•בתיאטרון? עצמם את לשחק

 ו שוע ה הנג
לאמיר ורדה ביו
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החיה הרוח
ברקן יהווה שר

 לכאן מגיעים הם הקיץ שמתחיל איך
 מאמריקה, הגשם. אחרי פיטריות כמו

 כל מקניה. ואפילו מאירופה מאוסטרליה,
 ה־ !בגולה המתגוררים המדוכאים אחינו
 לחופשת־מולדת. באים דווייה

רייס־דייוים־ מנדי המאומצת אחותנו
בתה בחברת היא גם הגיעה י,שאו

 של רושם עושה הבן-אדם תדע, לך
 מבט עם לו מסתובב ראש, וחפוי אבל

 לו וללטף לבכות שבא בעיניים, עצוב
 להגיד מספיק לא אתה ואז הראש, את

עליז. והבן־אדם רובינזון׳ ק׳ג
 לא זה אם ברקן יהודה את תשאלו

 שאשתו, איך לאחרונה. לו שקרה מה
 שלה, הפסיכולוג לטובת אותו עזבה נילי,

 הרבה לסבול הולך לא שהוא החליט הוא
הזה. מהעניין זמן

 רוחלה בשם בחורה הכיר יהודה
 ■בכל אותם לראות אפשר וכעת לנצנר,

׳ומאו צמודים בעיר, הכי־הכי האירועים
 יהודה של ישנה אהבה היא רוחלה שרים.
 — ישנה אהבה היתד, נילי גם ברקן,

 השיטה. את גילה פשוט שהבחור מסתבר
ו בכפר־הנזכביה, כחשבת עובדת רוחלה

ש אחת כמו ברקן ליהודה צמודה היא
באמת. בו מאוהבת

 שאולי, לרפי מנישואיה דנה, המתוקה,
אנגלי, חתיך שהוא החדש, חברה ובחברת




