
סתם

מעריצים יש אדם לזמר שרק חושבות אתן אם
 אלבז בני לזמר גם טועים. אתם אז היסטריים,

 הגיעו כמעט מהם וכמה מעריצים, מאוד הרבה יש
 אף כך על לזמר. אהבתם מרוב לעולם־שכולו־טוב

 לפני זה בשבועון עליו גדולה בכתבה דובר
 שמדובר התרשם הכתבה את שקרא ומי שבועיים.

ראמבו. גם אלא זמר, רק לא שהוא באדם
 זה נשואים והם דליה, בשם אשה יש לאלבז

ילרים. שלושה גם להם ויש שנים, שש
שק משהו לכם מספרת בכלל אני למה אז

 ברית־ מסיבת היתה ימים כמה לפני כי ראתם?
 לתינוק בתל־אביב פלאקה במועדון גדולה מילה

 קוראים הזה התינוק של לאמא ריק. בשם משגע
 אומרים והחברים ,38 בת והיא מלכה, עליזה

 ויורעת ושאפתנית חרוצה מאוד שהיא עליה
 הבן ואת ביפו, משגע בית לה ויש בחיים, להסתדר

 לו שיהיה כרי הברית בארצות ילדה היא שלה
 הישראלים למרבית כמו אמריקאי, דרכון

השפויים.
 לזמר הקשר מה שואלים: שוב בטח ואתם
כאלה זמרים לענייני שלי השפיונית אז הנערץ?

 ביחד הם אחד שיום או בארץ. לאנשים קרה מה יודעת לא באמת כבר אני
 ואחר־כך כחברים, שמתחזים מי גם יש להיפר. או זה, נגד זה הם ולמחרת
להיפך. וגם כאויבים, מתגלים
 וחברתו־ קובלנץ, רני מנחה־התצוגות של הסיפור את לדוגמה, קחו

רובין. בילי לשעבר,
 ועוד פיאט של המרכזי המוסך שבבעלותה עשירה, למישפחה בן המנחה,

 לדוגמניות רומות שיותר כמה יהיו שלו שהחברות רוצה עסקים, כמה
מביים. שהוא בתצוגות

 ביחד הרבה בילו הם בשחקים. היה הוא החדרתית, בילי את הכיר כשהוא
 וקנה שלה שכר־הדירה בתשלום לה עזר אף והוא ולמסיבות, לארוחות והלכו

מתנות. מיני כל לה
 שבילי מכיוון בארץ, בבתי־החולים בחדרי־מיון בילו הם מהזמן גדול חלק

פסיכו־סומאטיות. מחלות מיני מכל סובלת רובין
 אז חשב. שהוא מה בדיוק לא שזה למסקנה הגיע הוא חודשיים אחרי

 ומוטב הפסקה, קצת יעשו שהם שכדאי לה אמר הוא והיושר הנימוס בשיא
הדרך. המשך על להחליט שיוכלו כדי זמן, כמה במשך יתראו לא שהם

 לה אמר הוא בהריון. שהיא לו וגילתה בילי עימו התקשרה שבוע אחרי
 שהיא החליטה דווקא היא בהפלה. הכרוכות ההוצאות עבור ישלם שהוא
הפלה. על התעקש הוא ואילו בילד, רוצה

 שקשה הגינקולוגיה, בתחום חדשים מימצאים כשבפיה באה היא יום בכל
בסיפרי־המרע. אף כמותם למצוא
 המימצאים שלאור הבין שהוא עד שבועות, כמה במשך נמשך זה כך

 דרש הוא בהריון. להיות יכולה לא פשוט היא מסרה שהיא הגינקולוגיים
 השתכנעה שלבסוף ער בלך־ושוב, אותו דחתה והיא הרופא, את לראות
מחייו. ונעלמה וממנו, מהעניין ירדה היא בהריון. לא שהיא בעצמה כנראה

 ולקחת החברה, על לסמוך לא לך מייעצת אני קובלנץ, מר הבאה, בפעם
 קונדום. שנקרא וזול יעיל מאוד אמצעי־מניעה יש עצמך. על האחריות את

עליו. שמעת אולי
קובלנץ רני וחברה־לשעבר רובין כילי

פסיכדסומאטיות מחלות

 בן ומוכשר חרוץ בחור בהצגה, השחקנים אחדהדוכס
 החזירה והיא במור, התאהב קרן, דרור בשם 24
 מפריע לא זה שאולי אומרים כולם אהבה. לו

לבימאי. מפריע בטח זה אבל לדוכס,
 רואים הצופים לעשות, ימה אין בינתיים אז
 נמצאים שהם מרגישים והשחקנים אחת, הצגה

אחרת. בהצגה
חיפה. בתיאטרון שמח ממש

אלבז בני
הילד בניחל יעזור

 חצות ולקראת במסיבה, היה אלבז שבני מספרת
 הנולד הרך את לברך כדי למועדון, ליצן נכנס
 אמר והוא המיסתורי, אביו את גם ואולי אמו, ואת

הזמר!" לאב טוב ״מזל
 וכולם זמר?" ״איזה שאלה מיד השפיונית

חייכו.
 והם שפיונים, כמה עוד להפעיל החלטתי אז
 עם ביחסיה מתגאה מלכה עליזה שהאם לי גילו
 הרך אבי שהוא מכחיש הזמר ואילו אלבז, בני

הנולד.
 שהוא והבנתי הקטע את שקראתי אחרי אבל

 הילד, בגידול יעזור שהוא ידעתי אמיתי, גבר
ידיד. בתור סתם

 לא ואני בתיאטרון, מבינה לא בכלל אני
 תמיד אני אבל בהצגות, מי נגד מי יודעת

 חיי־האהבה כי בעניינים. להיות כדי מתעניינת
 עסיסיים יותר הרבה הם בארץ השחקנים של

 מופיעים או מביימים שהם מההצגות ומרתקים
בהן.

 בחצר יהודי בשם הצגה יש בחיפה למשל,
 זה גורביץ, מיכאל הכימאי שמביים הדוכס
 הזה והגורביץ וכי. בוי היו כולם הלהיט את שביים
 קרן החתיכה כשחקנית זמן הרבה כבר מאוהב
 יוצאים גם והם חברים, הם אומרת, זאת מור.

 של הצגות לראות הולכים וגם ביחד, לבלות
 מופיעה ומור אויבך", את ״דע במיסגרת אחרים
והדוכס. היהודי של הזאת בהצגה

 להאמין: לא פשוט ועגול: קטן שהעולם כמה
 טוב ידיד יש כהן) (חייםאדם הפופולרי לזמר

 כל אחים. כמו ממש והם שירזי, שימעון בשם
לזה. זה דואגים הם הזמן

 נסע הזה השירזי יותר, קצת אולי שבוע, לפני
 על לאדם סיפר ולא אחר, ידיד איזה עם לחו״ל

 ביותר הטוב הדבר שהוא הזה, הזמר נסיעתו.
 גירושיו מאז צח שלמה לאמרגן שקרה

 הקטע את אהב כל־כך לא אביטל, מאילנה
הסורר. הידיד את לחפש ונסע הזה,

 או בלונדון יהיה 'ששירזי חושבת הייתי אני
אותו מצא אדם אך באיי־יוון. אולי או באמסטרדם,

נורביץ מיכאל
בלב אחרת הצנה

 כמה קרו החזרות שבמהלך מסתבר אבל
 / הדברים המקורי. במחזה הופיעו שלא דברים,
 לא הכימאי שאפילו חזקים, כל־כך הם האלה

לשנותם. הצליח

 לירון את המייצג שיפמן, ברוך עורך־הדין
 וה־ והמאבק והירושה הצוואה במישפט נלסון

 טס נלסון, מריאן האלמנה לבין בינו מילחמה
 טכס־ אחרי שעות כמה עבודה, בענייני ללונדון

 איב* ג׳ודי וחברתו, נלסון לירון של הנישואין
ני.

 לפתע נכנס בלונדון, אל־על במישרדי כשישב
 שיפמן עורך־הדין מהארץ. עיתון ובידו מישהו
 שהוא קרא הרבה ולהפתעתו בעיתון, לעיין ביקש
נלסון. ללירון גיורי בתו את חיתן עצמו

 קצת היה והגיוני, שפוי כאדם המוכר שיפמן,
 אילו וגם כזה, אירוע בכלל לו זכור היה לא המוט.

 יכול היה לא הוא ומשתגע לשוכרה שותה היה
 והיא שנים, 15 רק מלאו לזו כי בתו, את לחתן
 אין בו, תלוי שזה כמה ועד תלמידת־תיכון. עדיין

הבאות. השנים 10ב־ אותה לחתן מתכונן הוא
 שהוא בעובדה כנראה, נעוץ, הטעות מקור

 החתונה ובמהלך הצעיר, הזוג עם ביותר מיודד
 הוא כאילו אותו, וחיבקו נישקו מהאורחים רבים
 בנים שני גם יש לשיפמן בעל־השימחה. היה עצמו

 ופני חוות־חיות בעל הוא דובל׳ה, האחד, פנויים.
 שלושה מגדל גם והוא ולכלבים, לחתולים סיון

 הבן בפירסומות. מופיע מהם שאחד שימפנזים,
באוניברסיטה. לומד עמית, השני,

החתונה ביום נלסון, וג׳ודי לירון עם שיסמן ברוך
חלמידת־חיכון ועדיין ושואה לא ,15בת־ הבת

ועוד מירי, בשם מאמצת אם גם לו ויש ליבנה, כל את לי והסביר טרח
כך כל היה לא הטכס דבריו לפי קרובים. כמה כל של הסבר אחרי עכשיו,

 חושבים. שאנשים כפי רווי־דמעות אני האלה, המישפחות י
יותר הרבה החיים היו פעם כי כוח, אין כבר לי כך: בערך הולך זה אז למי.

שלו, ההורים הם מי בדיוק ידע אחד וכל פשוטים, יש נלסון, לירון של זטריה
 אתה אם לדעת אי־אפשר כיום שלו. החברים ומי כאן עד איבגי. וסול הם

 ולפי הרגילה, בדרך שנולדת או תוצר־מבחנה
הורים. כמה לו שיש שמח להיות צריך לירון דעתי נועה בשם ביולוגית אם

שירזי שימעון עם אדם
אחים כמו ממש

 הלך הוא שם הצרפתית, בריביירה ניצה, בעיר
לנפוש.

 ביחד חזרו ושניהם הפי־אנר, יש הזה לסיפור
 פשוט כי נמשכת, ביניהם והידידות ארצה,

מוצא. אין הזה מהקשר
3<״ 3


