
 במופע־ חזח לעופרה שהועידו התפקיד
 את נמרץ בדיוק תואם עדלאידע, הקרוב, פורים

 בצלאל אמרגנה של החזון ואת השאיפות
 הפריעו לא רק אלמלא המלכה. אסתר — אלוני

 מושיב מזמן כבר היה מסביב, השרצים כל לו
כס־המלכות. על אותה

 מדי לו ומשבשים והקטנים, השוטים באים
 של פירסום לצרכי לצלם רצו התוכניות. את פעם

 הדבר תלבושותיהם. על המשתתפים את המופע
 התכנסו וכשכולם עופרה, עם כמובן, תואם,
 להופיע, שלא היא בחרה לצילומים, והוכנו

שוב. עליו חזרה הצליח, כשהתרגיל
 דאגו יחסי־הציבור אנשי יפה, יותר סיפור או

 ריבקלד! של בתוכניתה ירואיינו ההצגה שכוכבי
 אך ב/ ליום והוסדר נקבע הכל ברדיו. מיכאלי'

 אלוני בצלאל הודיע הראיון לפני השישי ביום
 שעופרה, שטרלינג, שולה התוכנית של למפיקה
 תופיע לא המלכה, אסתר בתפקיד המופיעה

 המופיע חיים, משה עם משותף לראיון
ככה! למה? היהודי. מרדכי בתפקיד
 היום נמכר הכי הזמר בסן־־הכל הוא חיים משה

 להופעה ועד מכאן אך במדינת־היהודים,
ארוכה. הדרך עופרה, עם בראיון משותפת
 אם ולברר למפיקים לצלצל לי הזכירו אגב,

המן. של התפקיד את איישו כבר

 מחזיקה אני תמיד סועדת? פעם אותי ראיתם
 אינה מתרוממת, כשהזרת הסכין או הכף את

 מדוע הסכו״ם. תפיסת — במשימה חלק לוקחת
 אצל רבותי! העדינות, העדינות! מתרוממת? הזרת

אותי מסמלת העדינות מתרוממת. הזרת העדינים

 בינתיים בית״חרוזת. פעם כונה אלמגור דן
ד״ר, קידומת נוספה שמו לפני השתנו, דברים
והתחתך. מישקל והוריד קצת, התברגן האיש
 חלטורות מעין עורך שהד״ר שנים שלוש זה

 הם רז. ריבקה הזמרת עם במשותף בינלאומיות,
 על מרצה או שיקופיות מקרין כשהוא מופיעים

 והיא בלה־בלה־בלה, מיני כל ועוד בארץ, השירה
 במופע נכללים כלל בדרך משירי״הארץ. מזמרת

הזמרת. את המלווים ונגנים ישראלי. אמו עוד
בדרום־ באיטליה בצרפת, הופיעו כה עד

נטויה. עוד והלשון ובאנגליה, אפריקה
באוניברסיטה, ללמד ממשיכה דן של אשתו

 בהוואי. מלון לנהל ממשיך ריבקה של ובעלה את קחו ועתה אחרים. קווי־אופי מכל יותר
בעדינות. הזרת את להרים ממשיכה ואני לסעודה. וצאו הזרת, את הרימו הבא, הסיפור

חזה ועופרה אלוני בצלאל
תבוא לא היא

אלמגור דן
הבונדס עם

רכילות צימוקי
 אפשר בירושלים. אותה מכירים כולם #
 ומלאה ביטחון, שופעת אירוע. בכל בה לפגוש

כרימון. סיפורים
 הוא מפיה לשמוע שאי־אפשר היחידי הסיפור

 מזה מנהל בעלה בביתה. שהולך מה על הסיפור
 מתנהל הרומן מבאי־ביתה. אחת עם רומן רב זמן

 בענייני־ עסוקה היא שבהם הערבים באותם
ציבור.

 לעשות מה לי אין שלומיאל. כנראה. #״אני,
דני לי סיפר לארצות־הברית!״ חוזרים אנחנו כאן.

 ג׳ניפר שאשתו אחרי נשואיו, את לשקם הצליח
 לפנות־בוקר ראשון ביום מעורב היה אליו, חזרה

השניים. נפצעו שבה בתאונת־דרכים

 מדברת.״ מעוז ניצה ״כן,
 נשמע?" מה רחל, זו ״שלום,

 להישמע..." יכול ״מה
 לאירופה." נוסעת שאת ״שמעתי

 כל נוסעת אני אלינור של מותה מאז ״נכון,
ימים." לכמה חודש

 אינני אחד, אף עם נפגשת שאינני יודעת ״את
 תותח, ז׳ק עם הקשר אך העירה. יוצאת

 בחודש פעם נמשכים. איתו, הארוכה והידידות
 לפגשו נוסעת אני חודש ומדי לכאן, מגיע הוא

 או בתים, לו יש שבהן בז׳נבה, או במילאנו
בפאריס."

בתורכיה!״ גר הוא ״הרי
נוסעת." לא אני לשם אך ״נכון,

פסח?״ לסדר לאירופה נוסעת ״את
 בסדר. כאן להיות כדי ארצה יגיע רק ״לא,

 אלינור עם יחד הסדר את ערכנו שעברה בשנה
 אביה, עם בתי, לורין, תהיה השנה בהילטון. ז״ל
 נחוג ואני רק ואילו ,80ה־ בת וסבתה מעת, דני
במלון." הסדר את

 עם האסון מאז שנה כימעט חלפה ״ככה
אלינור."
 כל־כר. אותה אהבו כולם חלפו. חודשים 1 ״כ־ז

 במועדון אותה להנציח עומדים עכשיו הנה
 תמונה תיתלה שם בתל־אביב. השבוע שנפתח
שלה." גדולה

 ניצה, להשתמע, לכולם. חסרה אלינור ״כן,
טוב." וכל

תודה." ״להשתמע,

 לוינסון ירדן
מילואים שירות

תבררי ושימי ג׳ניפר
דרכים תאונת

 את רחל, אשתו עם לאחרונה, ניהל דני לרנד.
 רק חזר הזוג הקטנה. תל״אביב המיסעדה 1

מלוס־אנג׳לס. לאחרונה 1
 הנערות אחת אלה בימים מתגייסת לצה״ל #

שירות״מילואים לשרת עומדת היא ביותר. היפות י!
 לוינסון, בירדן המדובר בדרום. בשדה־תעופה

 היפה כ״נערה השלישי במקום לאחרונה שנבחרה
בעולם". ביותר
לאחרונה שרק תבררי, שימי הזמר #

לרנר ודני רחל
לאסנות־הברית חזרה


