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והמלצרית

 ד,זד. המשהו זמן. הרבה כבר עולם־הבידור
אלוני. לאותו דווקא קשור

 ״האבא הוא שמנהלה פעם העידה עופרה
 הוא ואכן, לשירה.״ שנוגע מה בכל שלי
 למישפחה בת הילדה, את וטיפח גילה

 ב- התיקווה בשכונת ומרובת־ילדים ענייה
 הוא מאז .13 בת כשהיתה עוד תל־אביב

 שיחקה כשההצלחה גם העת. כל לצידה
 מפורסמת, לזמרת הפכה והיא מזל לה

 מקום, בכל לצידה להיראות אלוני המשיך
 הם ביניהם שהיחסים חשבו שרבים עד

 ניתן לא לכך אך מורכבים. יותר הרבה
 השניים״ מפי אישור מעולם להשיג היה

 ביניהם. קורה מה בדיוק ידע לא ואיש
 שהזמרת העובדה גם תרמה לאי־הוודאות

אחרים. של בחברתם מבלה נראתה לא
 כאשר לבצלאל. יקרה שעופרה ספק אין
 השתחררה שהיא כך על השמועות גל נפוץ

 פסיכיאטרי, סעיף על־פי בצה״ל מהשירות
 נלחם הוא רב. בחום עליה להגן יצא

 איננה שעופרה בלהט וטען בשמועות
 היה בלתי־נעימים ימים באותם פסיכית.
לניחומים. ומקור מישענת לזמרת המנהל
 ביניהם. ההדוקים ביחסים שינוי אין מאז

 המים־ החבר מהו התעלומה: רק נשארה
 — בכלל קיים הוא אם — עופרה של תורי
? מנהלה ובין בינה באמת היחסים טיב ומה

אלקולומברי ויצחק לאה
השלישי בחודש

 איתר, מבלה הוא מאז בויקו. של עדה
 השמינית בכיתה הלומדת בטי, איתה. ורק

עו בהרצליה, המקיף התיכון בבית־הספר
 עד לצבא. השנה באוגוסט להתגייס מדת
 קבוע חבר לה היה לברר, שהצלחתי כמה

 יש ועכשיו נגמר, זה אבל זמן. הרבה
 בחינות־הבגרות, ואת בויקו את רק לה

 שלה המיסעדן לסיים. צריכה היא שאותן
 להחזיר ומשתדל במצב, מאוד מתחשב

בלי שתתרכז כדי הביתה, מוקדם אותה
מודים.

לבשר שמחה גם אני זאת בהזדמנות

 דברי־המאפה, מישפחת של אחר שבן לכם
 הטרייה, ואשתו אלקולוטכרי, איציק

ה לשעבר מלכת־החן א , ל י מ  מצפים א
 בחודש נמצאת לאה החסידה. לביקור

להריונה. השלישי
 להודעה עיניים בכיליון מחכה אני עכשיו
 משאו, השניים אם ומבויקו. מבטי משמחת

 מזה שתצא יתכן מקווים, שכולם כפי
 המתמחה בויקו, ישראל. עם לכל גם טובה

 לשותפות להיכנס עוד עשוי סיני, באוכל
 לנו יהיה ואז אלקולומברי, מישפחת עם

סיני. בורקס

 תעלומת
חזה עופרה

בורקס
 חזה עופרה שהזמרת פעם שמעתם

 ה־ כישרון כל עם מישהו? עם יוצאת
 היום עד לגלות הצלחתי לא שלי, ריחרוח

 ונשארה היתד, היא עבורי אהבותיה. על דבר
 כל־כך לכן ממש. של תעלומה בגדר

 שיש על-כך רינונים אלי כשהגיעו שמחתי
חבר. לה

 עלמת- אל מתייחם שהבחור לי מספרים
 בעדינות בלבד, 18 בת שהיא הזאת, החן

 הוא ממש. של אהבה זאת הפעם מרבית.
 מאושר, כולו קורן האחרון בזמן מסתובב

אני חייו. אשת את שתפס מי כמו ונראה

 ידוע לאור מוציא הלכו אחד ערב
 בעלת- סיפרותית מבקרת בארץ, מאוד

 קצת לבלות משותף, חבר ועוד שם
 טובות שעות כמד, אחרי מסויים. במועדון

ה הזמינה כהלכה, שתויים כבר כשהיו
ל כבר שעמדה המלצרית את מבקרת

 להמשך אליהם להצטרף עבודתה, את סיים
 במשך איתר, שהתיידדו אחרי הערב. בילוי

 אל להתלוות המלצרית הסכימה הערב,
העליזה. השלישייה
 של המשותפת לדירתם נסעה הרביעיה

 הם ביניהם שהיחסים והמו״ל, המבקרת
 הבוהמה בחוגי פיקאנטי סיפור־רכילות

 בעלי-הדירה נכנסו שם האינטלקטואלית.
והמל החבר את והשאירו לחדר־השינה

 והיא קולנוע שלמדה צעירה — צרית
 אותו ניסה אז לבדם. — מתחילה בימאית

 לא זה אבל הצעירה, את לפתות גבר
 המבקרת נכנסו לפתע לו. הלך כל-כך

 עירומים כשהם לחדר, בחזרה והמו״ל
הס ההמומה המלצרית היוולדם. כביום
לעגבניה. דמתה שכמעט עד כל־כך, מיקה
להצ אותה לשדל התחילו השלושה כל
 אבל ותוססת. בריאה לאורגיה אליהם טרף
 מהם ברחה לבסוף בסירובה. נשארה היא

מזועזעת. כשכולה
מ מלצרית־בימאית אותה נזהרת מאז

 השלישיה באישודלילה. מפתות הזמנות
ו לחגוג ממשיכה זאת, לעומת העליזה,

 מה על שהסיפור מאז אבל ביחד. לבלות
 לאוזן, מפה לעבור התחיל למלצרית שעשו

 המו״ל הכל, אחרי להם. נעים לא קצת
 עד ידועים, מאוד אנשים הם והמבקרת

 להתאמץ צריכה הייתי שממש כך כדי
 שמותיהם את קולמוס בפליטת לשרבב שלא

 עלה זה לי, תאמינו הזה. המפוצץ לסיפור
עילאי. במאמץ לי

חזה עוברה
מורכבים יחסים

 לעבור יכולה איני כזאת ידיעה על
 לא אבל פרטים, לברר ניסיתי בשתיקה.

 סודיות של מעטה בחכתי. דבר העליתי
 מנהלה הזאת. האשה את עוטף ממש

 אלוני, בצלאל והתמלילן המלחין האישי,
 את שאלותי. על לי לענות מוכן היה לא

 אפילו לאתר, הצלחתי לא עצמה הגברת
 אלוני לי שנתן הטלפון מיספר על־פי

בעצמו.
 ההזדמנות את לנצל זאת, בכל החלטתי,

 הזאת, הצעירה על משהו לכם לגלות כדי
ואנשי האמנים בין לאוזן מפה העובר
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 שהמיסעדן לכם סיפרתי חודש לפני רק
ה כשזרועו לו מסתובב כויקו ישראל

 פבט כת־שכע בדוגמנית אוחזת אחת
 עכשיו משגעת. בתימניה השניה וזרועו

 החליט שבויקו לכם לדווח כבר יכולה אני
 כל על ויתר הוא רציני. בחור להיות

 בטי לטובת ונערות־הזוהר הדוגמניות
 המפעילה למישפחה בת אלקולומכרי,

בולגרי. מאכל למימכר ידועה רשת

 ,18 בת סלע, יעל כלתו: מתחתן. זיו שימחה עורך־הדין
 כבר נמצאת היא הכל: לא עוד וזה שבצפון. כינרת מקבוצת

 ביוני 6ב־ תיערך החתונה מסיבת להריונה. השלישי בחודש '
בתל־אביב. אופנתי בדיסקוטק השנה,

 בעיר. המבוקשים הרווקים אחד כה עד היה 34ה־ בן שימחה
 בשל גם אלא ומצליח, נאה שהוזן מפני רק לא אותו אוהבים

 כולם דבר. לשם הפך שכבר כלל, בדרך שלו המרומם מצב־הרוח
 הוא מועדון לאיזה מגיע המוכשר הפרקליט שכאשר יודעים

 שמח. לעשות מתחיל הוא כך אחר בכוס. עינו את תחילה שם
 ומאלתר לבימה עולה שהוא אחת לא קורה הערב של בשיאו

ומערכונים. שירים לחבר׳ה
 חודשים. שמונה לפני ידידים, בבית הכיר הוא יעל את

ש הצעירה, ביחד. הם ומאז אמיתית, אהבה ביניהם התפתחה
 בבית־ שלה לימודי־הבגרות את להשלים כדי הגדולה לעיר הגיעה

לחתונה. בדרך לפתע עצמה את מצאה אכסטרני, ספר
 יפהפיות עם בעבר שיצא לשימחה, שקרה מה מפתיע יותר

 לפני גם ״אהבתי יותר. רציני משהו על חשב לא ומעולם רבות
 מספיק אוהב שאני הראשונה הפעם זוהי ״אך באוזניי, הודה כן,"
להתחתן.״ כדי

 מתוכנו. היה זה תקלה. היתה לא זאת לא, — להריון ובאשר
 עכשיו. הריון על שהחליטו עד בילד, רוצים כל־כך פשוט השניים
? החתונה אחרי עד לחכות מדוע :צודקים הם ובעצם

זיו שימחה
לחבר׳ה ומערכונים שירים

 בחתונה. יסתיים הדבר אם אתפלא לא בכלל
במים- שבועות כמה לפני הכירו השניים


