
ת זרועו
מוסיקריות הלשעברים

שם היו
המסו מכירות אתן נשים כמה אתן: לי הגידו

 את שלהן יוס־ההולדת למסיבת להביא גלות
 בן־הזוג ואת המאהב־לשעבר את הבעל־לשעבר,

הנוכחי?
 ואשת־החברה העיתונאית אחת, מכירה אני

רום. ציפי החיפאית
מסיבת־ לעצמה ערכה היא אחדים ימים לפני

 שלי השפיונית בחיפה. הקוסהוס במיסעדת ענק
דני את שם ראתה שהיא לי סיפרה לענייני־צפון

 לשעבר, נבחרת״ישראל קפטן רום, ״שמילו")
 אשתו עם הגיע הוא רום. ציפי של בעלה שהיה

 שציפי השפיונית מספרת ועוד לאה. הנוכחית,
 באחוות־ רום בני־הזוג עם והתנשקה התחבקה

אמיתית. רעים
 פלדמן, אבי הגיע לאחר־מכן דקות כמה

 במומבסה חוות־התנינים את המנהל איש־עסקים
 היא בעלה. את רום ציפי עזבה ושבגללו שבקניה,

 והפרש־הגילים שנים, שש במשך עימו חייתה
 ובין להם. לא ובטח לאיש, הפריע לא ביניהם

 ציפי של הלשעברים כל עם והחיבוקים הנישוקים
 שם* שמוליק את גם שלי השפיונית ראתה רום

 ויקטיר שר־הבריאות־לשעבר של בנו טוב,
 שהוא השרון, צוםת המקומון עורך שם־טוב,

 השפ־ אז מספיק, לא זה ואם שלה. הנוכחי החבר
 של בתה רום, שרה את גם בשטח זיהתה יונית
 בנה ואת חיפאי, במקומון עיתונאית שהיא ציפי,
כתב־ספורט. שהוא ברק,
 היתה איך שלי השפיונית את שאלתי אז

 שבתל־אביב שהלוואי אמרה והיא הזאת, המסיבה
בחיפה. כמו חוגגים היו

 קרב־ רום ציפי ניהלה מקטעי״השיא באחד
 ואף ראש־העירייה, גיראל, אריה עם חרבות
 שיר נצר אפי השמיע אחר ובקטע אותו. ניצחה
למענה. חיבר שהוא

 שופט־השלום כמו חשובים, הרבה נראו בקהל
 זכריה והפירסומאי לינדנשטראוס מיכה

 מכבי מאמן לבקוביץ, ואמציה פרייליך,
לי ואשתו אנג׳ל אודי ואיל־הספנות חיפה,

 התכל׳ס. עיניין מאוד אותי אך ועוד. אורה,
ליום־הולדתה. לה הביאו מה לדעת רציתי
רום. לציפי דרינג״דרנגתי אז

 לך מגיע השלום לפני בעצם רום, ציפי ״שלום,
היום?" את כמה בת מזל־טוב:

שלי." הסוד ״זה
שלך?" מהאורחים קיבלת מה ״תגידי,
 בגדים, סרוויסים, תנור־חימום, צ׳קים, ״הרבה

 ולבני־מישפחתי לי לקח ומגבות. מצעים נעליים,
המתנות." את לפתוח רק רצופות שעות שלוש
 שאוהבים חברים הרבה לך שיש מבינה אני ״נו,
אותך."
 בתל־אביב ושיבינו נהנו, שכולם חשוב ״הכי

מהחיים!" וליהנות לשמוח יודעים בחיפה שגם

 בתחום רק לא כישרון יש גל ריקי לזמרת
מו תמיד היא האהבה. בתחום גם אלא המוסיקה,

 ומיסתוריים צעירים יפים, מאהבים לעצמה צאת
כאלה.

 אילן בשם חבר לה היה שנים הרבה לפני
אי למוצרי־קוסמטיקה. סוכן שהיה וינטראוב,

 התגוררו ואף ומשגע, ארוך רומאן ניהלו וריקי לן
 הרומאן והנה לאילן. השייכת חמודה בדירה
לבד. נשארה וריקי הסתיים, הגדול
 פרשיות־ מיני כל לה היו זמן. לאורך לא אך
 פעם ובכל חתיכים, מיני כל עם שונות אהבים
המו בתחום פרחה גם היא מאוהבת היתה שהיא
בהישגים. וזכתה סיקלי
 עם שלה האחרון סיפור״האהבה היה גם כך
 עתירת־נכסים למישפחה בן טורקניץ, אפי

הספ של החבר היה זה טורקניץ מפתח־תיקווה.
צו שרי השחקנית ושל רוזנטל מרסל רית

 ולא־ שרפשטיין, נילי הבוטיקאית ושל ריאל
גל. ריקי של לזרועותיה הישר נפל חר־מכן

הת מזמן ולא שנתיים, נמשך ביניהם הרומאן
 נגמרה ביניהם שהאהבה שמועות בעיר הלכו

 כולם התעניינו מיד אז הידידות. רק ונשארה
 הסכסית, הזמרת של הבא החבר יהיה מי לדעת

 שמה היא 40ה־ לשנתה מתקרבת שהיא שלמרות
 במניין גם ממנה הצעירות רבות חתיכות בצל

שנים.
 הזמר של הופעה היתה ימים כמה לפני אז
איתו שהופיעה גל, ריקי והזמרת כספי, מתי

חלפון ואייל גל ריקי !
קטנה !שיקה וו□ חיוכים

חוש אתם ומי לראותו. באה משותפת, בתוכנית
ל בשם חתיך גבר אליה? צמוד היה בים י  אי

 בתל- המקומונים באחד עיתונאי שהוא חלפון,
 היו מסביב שישבו המוסיקה אוהבי אביב.

 הוא איך ראו הם למוסיקה. לא לזוג, מרותקים
נשיקה וגם חיוך, מחזירה היא ואיך אליה מחייך

אידיליה. ממש ביניהם, התעופפה קטנה
 אבל רומאן־השנה, יהיה שזה בטוחה לא אני אז

משהו־משהו. באמת זה לי שסיפח מה לפי
 בטוחה כבר אני הדברים, פני הם אלה אם אז

 מהנה מחזמר או תקליט לעוד צפויים שאנחנו
אוהבת־האהבה. הזמרת של בביצועה

שיהיו החברות לחיי
 בגלל העיר את שסוגרים לפני מסיבה זאת
 צלם־הט־ — אותה שאירגן מי אמר הדתיים,
שון הירושלמי לוויזיה עבאדי. מו

וג קר ירושלמי בלילה שעבר, בשבוע היה זה
 הפונה והמבודדת, היפה הווילה בתוך אבל שום.

לפנות־בוקר. 5 עד ושמח חם היה לוואדי
 לא והשכנים בפול־ווליום, היתה המוסיקה

 מיקומה בזכות הגיעה, לא והמישטרה התלוננו,
 שצמן, ורד של להוריה השייכת הווילה, של

לארכיאו סטודנטית שהיא מושון, של ידידתו
מורת-דרך. וגם שני, תואר לוגיה,

 רשתות־ עבור גם המצלם ,37ה־ בן עבאדי
).12(לבת ואב גרוש הוא זרות, טלוויזיה

 להגברת 1 של קורס סיים הוא באחרונה
 דאג הוא הזה הקורס וברוח העצמית, המודעות
 ובה מדבקה, המוזמנים חולצות על להדביק

הפרטיים. שמותיהם
 הזאת במסיבה כי זאת? כל מספרת אני ולמה

 — שיהיו או — שהיו ויפות, חתיכות מיני כל היו
 בעיר- אווירת־המצור בגלל ואולי שלו, החברות
 קרה עובר, שהוא הקורסים בגלל ואולי הקודש,
של אישיות חברות כמה התקבצו אחר שבחדר

שון אפרת עם מו
1 ה־תז* קורס בזגרת

שון מיקי עם עבאדי מו
לצה״ל מתנ״סת

 בנוסח משהו כזאת. אחווה במין בעל־המסיבה
הימים. אחרית

 עם כולן, עם והתנשק התחבק הנמרץ מושון
 מיקי, ועם ,1 הקורס בוגרת אפרת,

 טלי חברתו־לשעבר ועם לצה״ל, המתגייסת
 כמה היו ואם שצמן, ורד ידידתו ועם טפר,

הסליחה. איתן אז שמותיהן, את ששכחתי
טפר טלי עם מושדן

שעבר חברה ל

הי ב1 מעצב ת1ר

וידידים רום ציפי
םנבות..."1 מצעים נעליים, כנרים, חננר־חימום, ציקים, ״הרבה

סיפור. מאיזה ויגע/* ירע/* שעולם־האופנה מבלי שבוע עובר לא
שלה, וסיפורי־הסמים דוגמנית זה ופעם שלה, וסיפורי־האהבה דוגמגית איזה על זה פעם

אחרת. קומבינציה כל או למעצבים, דוגמניות בין ואהבהבים חיזורים על סיפורים או
מיוחד. משהו נאמת זה הפעם

 לפני לאופנה הגבוה בית״הספר את גמד האחד שנקר. בוגרי ששניהם מעצבים שני יש
השגה. אותו גמר והשני שנים, ארבע

הצעיר. המעצב נבנה השני ואת הבוגר המעצב נקרא לראשון
 עזרתו את וביקש הרבים, בקשריו המוכר הצעיר, המעצב אל פנה הבוגר המעצב אז

 ועזר קשריו את הפעיל הצעיר המעצב בארץ. היוקרתיים המיפעלים נאחד עבודה בקבלת
להתקבל. הבוגר למעצב

 שהוא הצעיר, המעצב ומוכשרים. צעירים מעצבים שני של בנלי סיפור נראה זה לכאורה
 המעצב עם הקשר הסתיים שבכך לתומו חשב והחברה, האופנה בתחום מפורסם כיום

הדברים. פני היו כך לא אך הבוגר.
 ננוח לא להרגיש התחיל ושגם בענייו, היה לא שבכלל הצעיר, אחרי מחזר החל הבוגר

 ולכולם נכנע, לא הצעיר המגונות. בהצעות בשלו והמשיך הירפה לא הבוגר אך מהסיפור.
לקדמותו. חזר ושהכל שככה שהפרשה נדמה היה

 ימים, כמה לפני והנה, אחרים, ששיערו מכפי גדול היה שבסירוב שהעלבון מסתבר אך
 עם החשבון את סגר והוא העיתונים, באחד נענייני־אופנה לכתוב הבוגר למעצב ניתן

 אחת עם שלו מיסחרי בחוזה הקשורים מיקצועיים נתונים שפירסם כך על־ידי הצעיר
אנשים. וכמה כמה בו שמעורבים אדיר, לסיכסוך גרם בכך בארץ. הגדולות החברות

 שגם אלא ומלוכלך, מושחת עולס״האופנה שלא זה לכם להבהיר רוצה שאני מה בקיצור,
הבעיות. למרבית הגורם עדיין הוא הסכס והאטום, החלל בעידן היום,
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