
 הזמר ירד ביין ליבו כטוב הקהל. עם חזקה מוניקציה
 הידועים משיריו אחד את והקדיש בירכיו על התורכי
מידותיה. אף על בביצועיה שהפליאה ממעריצותיו, לאחת

 באי הנמצא אעיר
 בסי׳ עברית דבר

קו׳ ליצור נראה,

ג1־.ו־1ל
תנרכי

(מאהבה)
ח1ולנ

 ישראלית, רקדנית־בטן יווני, זמר
 נלהב מעריצים וקהל צרפתית שמפניה

 התורכי הזמר של פניו את קיבלו
 יום־ בחגיגת אורגול נזו־ם הצעיר

 המיזרחי במועדון־הלילה 21 ה־ הולדתו
ביפו. אריאנה
 החזות בעל הזה, התורכי הזמיר

 פאייטים חולצת הכוללת הנשית,
 איפור הדוקים, מיכנסי־צינור נוצצת,

 בכאריזמה ניחן מעודנות, ותנועות קל
הצ בשירה, ופצח לבימה כשעלה רבה.

 נלהבים, מעריצים עשרות סביבו טופפו
הת האווירה נשיקות. לעברו שהפריחו

 רקדנית־ הצטרפה ולשימחה חממה,
בת נעה כשהיא פינחס, גילה הבטן
כ ההתגרות, גבול על סכסיות נועות

 במחיאות־כפיים אותה מלווה שהקהל
קצובות.
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שרקי□
למדי, קשה אלה בימים מקורי להיות 1
 את ואי־נעימות. בפחד כרוך גם זה לפעמים 1

 מארגנת־התצוגות בשרה על למדה זאת
ה יום־הולדתה את שחגגה קורן, אורלי ״

 חבריה, ברמת־גן. שבקניון במיסעדה עב
 מהבלונים להם נמאס אך להפתיעה, שרצו

 ורקדניות־ המזמרים המיברקים הפורחים,
 פתן נחש כתחליף הביאו למיניהן, הבטן

 החביב הזוחל מטר. ארבעה של באורך
 הדוגמניות את בבעתה הבריח הזה והמאולף
 מפניו שנסו דמון, ונטע סיבוני אילנה

 עמוסים. מגשים בדרכן מפילות כשהן
 עם להצטלם נאותה אומץ, שאזרה אורלי,

 ונכרך מהעניין במיוחד התלהב שלא הנחש, י'4
חוסם־עורקים, של בעוצמה קרסולה סביב
 מאלפו, של התערבותו את שהצריך דבר

התנגדות. גילה לא דן כנר. דן המנחה את ביין להשקות פרוייקט בתורשלום. לנחש ז.7ה־ בן שניצקי אודי

(משמאל), כץ נמרוד המאלף ושל בתמונה) (לידה צנטנר ך1\1  התצוגות ומארגנת הקוסמטיקאית 1ר17| 1ך
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לורי הדוגמנית של העידודים גם עזרו לא צווארה. על הונח
להר כדי ומשונות שונות בטאקטיקות להשתמש שנאלץ

מאורלי, מבוהל פחות לא שהיה שלו, נחש־הפתן את גיע
9■
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יקרה. לבטח זה שלה, כמו כישרון עם - אותה שיגלו מצפה דנית-בטן,
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לאורחים. השמפניה את חילקה היא (לידה). אורגול נזום של הולדת
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