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סי )2373 הזה (העולם שבועיים לפני
 המועדון, בעל הירש, סמי כי פרתי
 עזבה שלמענו חדשה, חברה בחברת יוצא

 לא שזה מסתבר ובכן, הקודם. ידידה את
 בפניכם להביא רוצה והייתי ביותר, מדוייק

 דהיינו: בדבר. הנוגעים של גירסתם את
שלה. והחבר הצעירה  21ה־ בת ביאליסטוצקי אושרת

 חודשים שמונה לפני כי סיפרה, מרמת־גן
 כאשר ועזבה, בהמועדון לעבוד החלה
כל להיסטוריה בחוג לימודיה את החלה

 שלד לפני תל־אביב, באוניברסיטת לית
 התיידדתי עבודה כדי ״הוד חודשים. שה
 חולפת אפיזודה זו היתד. אך סמי, עם

 למקוטעין, שבועות, כמה שנמשכה בלבד,
 את רישמית שסיימתי אחרי אירע זה וגם

 של קיומו על ידע שסי כמזכירה. עבודתי
 כי אף וידע פלג, מולי הוותיק חברי

 אליו. בקשר לבטים בתקופת נמצאת אני
מולי.״ החלטתי: האפיזודה סיום עם

 עושה הייתי אני גם פלא, זה ואין
 בחור חינו 25ה* בן מולי בדיוק. כמוה

 מיזרח כרחוק מסמי רחוק ועדין־נפש, יפה
 עכשיו, שלום בתנועת פעיל הוא ממערב.

במדו עטו מפרי ומפרסם בכתיבה חוטא
בעיתונים. ספרותיים רים

 ואמר: הסיפור, על כעם ממש מולי
אך בעיניי, מאום חיי-הלילה של ״הזוהר
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חשבונות
מישפחתיים

 הקטן המסד גבי מעל וצפינו במדורי־הספורט קראנו השבוע
 שחקן גם שהוא תל־אביב, מכבי מגן לפרי, גבי של בתמונותיו

 היתקלות אחרי מכאבים מתפתל כשהוא האולימפית, הנבחרת
בר. חיים נתניה, מכבי בלם עם מישחק כדי תוך אלימה

 אותו, לראיין שבאו לכתבי-הספורט, בוכים בקול סיפר לסרי
 (״סטופקס״), נעלי-הספורט בפקקי תחילה ובכוונה בו דרך שחיים
 התקרית את סיקרו כולם העבריין.״ עם הדין ״מיצוי את ודרש
 האלים במישחקו הוא גם הידוע הפצוע, את אוהדת ברוח

 שלום של רגלו לשבירת אחראי שהיה וכמי הספורט, במיגרש
יהוד. הפועל שחקן רוקבן,

 היתקלויות כי להודות, האוהדים מוכנים חדרים בחדרי
 מתרחשות ספורטיבי, מיפגש בכל השניים, בין חריפות מילוליות

שנים. הרבה כבר
 תלמידת־תיכון עם לפלרטט גבי ניסה בעבר כי אומרים, הם

 ואלופת מצליחה כספורטאית ידועה שהיתה הופמן, אורלי בשם
 ברבות נענו. לא חיזוריו חמש. קרב במיקצוע לשעבר ישראל
התיכון. מתקופת חברה בר, לחיים אורלי נישאה כשבגרה, הימים,
 את לקנטר הזדמנות כל החמיץ ולא לשניים, סלח לא גבי

 התפוצצה הספורט, בעולם אומרים נעלי־הכדורגל, תקרית חיים.
הזה. הרקע על

בר חיים
התיכון מתקופת עוד

*•יי

►*י

 עשתה הצבאי שרותה שאת ז׳קלין, ערב קול כבעלת הידועה חזן ז׳קלץ
 שם מישרד-הביטחון, של הרכש באגף חגי־ ארוחודערב לאחרונה ערכה במיוחד,

 מקרב רבים חללים קולה בעזרת הפילה לרגל מצומצם, ידידים חוג בקרב גית
כבדים תעשיינים רובם — המישרד ספקי מצה״ל. שיחרורה

פלג ומולי ביאליסטוצקי אושרת
השניים סובים

 אושרת על הסיפור כל כי שיידעו חשוב
 היחסים את קיררתי אני בגללי. החל

 שחשבתי תקופה שהיתר. משום בינינו,
 אחרים. בכיוונים יהיה מאיתנו אחד שכל

 היא בחו״ל. יחד שהינו ממושכת תקופה
 וב־ תיסכול, לה שגרם דבר לבדה, חזרה

 היא לנו, שהיו הארוכות שיחות־הטלפון
 ביקשה עליי, כועסת היא כי וציינה חזרה

שם. נשארתי אני אך ארצה• שאחזור
 בנות־גילה, רבות בצעירות ״אושרת,

 הלא הדברים אל חיי־הזוהר, אל נמשכה
 לעבוד ההזדמנות לידיה ומשנפלד. ממשיים,

 בינה הסיפור כל אותה. לקחה — שם
 תיס־ של פורקן בסך-הכל היה סמי ובין
 בינינו ביחסים אי־ד,בהירות עקב כול,

 נוצרו מצידי. חד־משמעית תשובה ואי־מתן
 אותה, פיתה הוא אובייקטיביים, תנאים

התלהטה. לא האהבה אש אך
 משהו, לי עשה ביניהם היחסים ״סיפור
אוש בינינו. היחסים את לייצב והחלטתי

 מה הבינה היא טיפשה. בחורה אינה רת
 להיות וכשהתחלתי סמי, אצל למצוא תוכל

אותו. עזבה איתה, ביחסים יותר החלטי
 את מושך לא הזוהר כי ראה ״סמי
 אין ולו לחזור מי אל לה יש אושרת,

באמ לנקום החליט עימה, להישאר דרך
חשי ייחסתי לא בתחילה אחרים. צעים
 ושם. פה עליהם שנכתבו לידיעות בות
 לפגוע היה רצונו שכל מבין, אני כיום
לשתוק.״ לא והחלטתי בנו,

שלישיים. בנישואין עוסקים אנו היום
 יורם בשלישית נישא אלה בימים

 יהודה עורך־הדין של בנו גור,
הסו מטעם שליח שהיה מי גולדנברג,

במערב־אירופה. כנות
 בתל־ מוכרים גולדנברג של בניו שגי
 מהם, אחד אמיתיים. בחוגגים אביב

באל דייל הוא יפה־תואר, בלונדי אמנון,
עד.

נח ובהיר־השיער, העגלגל יורם, השני,
 וקפה אכסודוס קפה של ביותר לקבוע שב

 לשבת נהג טרום-אכסודוס בתקופת צמות.
 השנייה, אשתו את הכיר שם ורד, בקפה
 בזמנו שנחשבה ולטנהיים, (חלי) רחל
 אחרי בדיזנגוף. הכי־חמות החתיכות לאחת

הבכו בתו אם הראשונה, מאשתו גירושיו
לאשה. חלי את נשא הוא רה,

 לו ילדה וחטובת־הגו, השחרחורת חלי,
 בנסיון והתפרסמה יפהפיים, ילדים שני

 זמן הברית. לארצות יהלומים להברחת
השניים. התגרשו זו תקרית אחרי מועט

; *״##י,

חזן ז׳קלין
חטובה בגיזרה

פר ביבוא ידו שלח שלאחרונה יורם,
 רווקה עם הפעם גם התחתן חנוטים, חים
הקודמות. נשותיו כל כמו —

 ברחוב חנות־פרחים בעלת היא הכלה
 שהוא אומרות לשעבר נשותיו פינקם.

קודמו על כמו עליה להישען יוכל בטח
 זה, צעד שעשה טוען הוא ואילו תיה,

בסי ודוגל לבד, להיות מסוגל אינו כי
השניים.״ ״טובים סמה

ידועים. מיפעלים בעלי ונוצצים,
 ז׳קלין, התברכה המשגע הקול מלבד
 בגיזרה גם חברותיה, של ליבן למגינת
 התפאורה מאחרי בלונדי. ובשיער חטובה
 תנצל, שאותו חריף, מוח חבוי הזו הנאה

בירו רוקחות לימוד לצורכי הנראה, כפי
הבאה. הלימודים בשנת שלים,
 של לצערם שיחרורה, אחרי ימים כמה
 לעיר־האורות ז׳קלין טסה הרבים, מחזריה
 שבדרך־ הוריה, אל הצטרפה שם פאריס,

 אירופה בירות בץ זמנם את מחלקים כלל
עסקיהם. בגלל ותל-אביב,


