
בקופה. מרשרשים
ם בחוות ומסיבה בשולחן מי
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שה 30 בגיל  אסתר הזמרת עו
 .18 בגיל עושות שאחרות מה שמיר

 מתפתח אהוב שמישהו לשמוע נעים
 הראשון שיריה ספר עצמו. את ומגלה

 הנהר, לפני אחד צעד הזמרת, של
 שנערכה הצנועה הסיפרותית והמסיבה

 האחרונה אבן־הדרך היו הספר, לכבוד
הנפ הזמרת־משוררת של בהתבגרותה

הזו. לאה
 שמיר.. לאסרים נישאה כשאסתר

 היתה היא שנים, הרבה־הרבה לפני
שנות- בכמה צורר היה ילדה. עדיין

 המסיבה את אופנתיים. בוהמה אנשי
 חנות־ספרים זוהי במוזה. ערכה היא

 בית־קפה. משולב שבה תל־אביבית,
 לעלעל יכלו למסיבה שבאו החברים
 או בחנות, המוצגים השונים בספרים

 עם קפה כוס וללגום בניחותא לשבת
עוגה.

 שירים שלושים יש החדש בספר
 את שמכיר מי מאוד. ואישיים ליריים
 של שירים הם שאלה יודע אסתר

 היא השירים רוב את עצמית. חשיבה
האחרונה. בשנה כתבה

 ששר ארצי, שלמה בא למסיבה
 מותרת לא ברית השיר את אסתר עם

המ גם שם היו מקום. בתקליטו
 ואיתמר ויזלטיר מאיר שוררים

 הוצאת בעל הוא האחרון יעוז־קסט.
הספר. יצא שבה עקד, הספרים

 ואיש הזמר בלט הקרואים בין
 חבוש שבא בן־זאב, דורי הרדיו

 זה היה הפעם מהודר. בכובע כהרגלו
חורים. בעל כובע־קש

הטל קריינית ישבה המדרגות על
בעלה עם שבאה גיא, כרמית וויזיה
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בנובע״קש. החס, הקיצי ללילה כראוי בא, שלו, הכובעים באוסף הידוע

 כדי מכאיבים ובגירושים נישואין
להתבגר. לה לעזור

כמ פתחה שבה העצמאית הקריירה
 שיריה, את והשרה המלחינה שוררת,
 כמו שירים הישראלי לקהל הביאה

 המנגל קצב לראות, כדי רק עברתי
 ררר־ בתל־אביב. נמוך הכי והמקום

 למי גילתה לא מעולם שמיר אגב,
 איזה על אליה, קרוב מאוד שאינו
 של שיר זה היה שרה. היא מקום

 ובילויים אלכוהול נוראה, בדידות
אלימים. ליליים

 באו החדש הספר• לכבוד למסיבה
 אינה שמיר חברים. הרבה דווקא

 עם שלו המסיבה את המשלב הטיפוס
עם ומצטלם חדש פאב של פתיחה איזו

 כעורד עובד אשר שאלתיאל, אלי
עובד. עם הספרים בהוצאת סיפרותי

 היתה בא ולא למסיבה שהוזמן מי
 חזרה עפרה חזה. עפרה הזמרת
 בצרפת, שבוע בת משהות אלה בימים

 גדות על בעיירת־קיט הופיעה שם
 חזה של חבריה לה־מאנש. תעלת
 היא אלה בימים כי במסיבה סיפרו

בחב שלה סרט־הווידיאו את מצלמת
 ותקציב- בעיות, יש בהפקה ג־ג. רת

 אלף 100כ־ שהיה המקורי, ההפקה
כפול. כמעט לסכום ועלה תפח דולר,

 וכל המסיבה שהסתיימה אחרי
 ארבעה נשארו הביתה, הלכו המוזמנים

 לרחוב יצאה אסתר עוגות. עם מגשים
ושבים. לעוברים העוגות את וחילקה

*711777
שר

קיסר
דיזנ־ ברחוב שפעל קיסר, מועדון

 ובמקומו לעולמו, הלר בתל־אביב, גוף
אט בשם וסימפטי חדש מועדון נפתח

 שטרן רוני של בבעלותם רקציה,
לפתי השבוע שהגיע מי טל. ויעקב

 המימזגה מן להתרשם היה יכול חה
 משקאות של גדול במיבחר המשופעת

לפתי מסבירות־הפנים. המלצריות ומן
 שמואל כמו וחשובים יפים באו חה

 רוזנבלום, ופנינה שרון פלאטו
השולחנות. ליד ושתו אכלו פיטפטו,

מיוחד. משהו זה שם השולחנות כן,
 המלאה זכוכית, קובית הוא שולחן כל

 דגי־זהב שטים שבהם ציבעוניים, במים
 לכל לב שמו לא הדגים משועממים.

 מה שמעליהם, והחשובים היפים
 עניין הוא חברתי שמעמד שמוכיח

מאוד. יחסי
 במועדון נערכה מכן לאחר יום
 קרן מנהלי הודו שבה מסיבה, החדש
בהתנדבות שהשתתפו לאומנים ליב״י

 גורליצקי, אילי הקרן. למען במופע
 קובי רדתי, אשתו עם בא אמ״י, ראש

 תומר, עדה עם בא אושרת
תי עם באה בריק פנינה בד רו

 חביבי עובר הכל ולקהת אברהם,
המה את וזממה צדדי בשולחן ישבה
 של ההפקה לקראת המסובכים לכים

הבא. תקליטם

 אל נכנס (משמאל) נודע תל־אגיני ומבלה אמרגן
 מרוני תידרוך קיבל שם המימזגה, דלפק מאחורי

הקצף. את (להסיר) ולקפות בירה למזוג יש כיצד המועדון, מבעלי שטרן,

 מתנדב נמצא לבסוף להיכנס. לכלב הניחו לא
 השתיים בעוד בחוץ, הכלב עם לטייל שהסכים

ישראל. ביטחון לקרן במסיבה בפנים מבלות

ך ל1ן1ך1ך  יחד באו בן־אברהם ורותי |יד1ך
שהש קטן, כלב עם למסיבה \1 1ב 11[ 4-1
בפתח השומרים לחוי׳ל. נסעה אשר חברה אצלן אירה

 והמפיק המלחין של 'חברתותומו: עדה
 איתו הצטלמה אושרת קובי

עגילי- של זוג כד כדי תוד וחשפה מאוהבת בפוזה

 אושרת החלק. לשיערה מתחת שנחבאו יקרים, פנינה
 ובמיכ- שרוולים גזורת טריקו בחולצת לבוש היה

ליהנות. ממנו מנע שלא מה זרוקים, נסיים
30 ג-י
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