
 מתרחשים שבו מהקצב המומה פשוט אני
 רק־ אפילו הרקדנים. של בחייהם האירועים
 כזה לקצב להגיע מצליחים לא דני־סטפם

מהיר.
 סיפרתי שבוע לפני שרק זוכרים בטח אתם

 מנהל ורדי, יאיר המהולל הרקדן על לכם
 דלל מוזן על־שם ולריקוד למחול המרכז

 בתו נולדה שבועיים לפני נווה־צדק. בשכונת
 מאושרים היו ויאיר המולטית סטלה מאיה.

 שצריכים אנשים יש אך המישפחה. מהרחבת
שלו כי יומיים, בעיתונים רק עליהם לכתוב

 שלי במדור הסיפור שהופיע אחרי ימים שה
 הפעוטה ואת המיזוודות את ארזה סמלה, קמה

 או לארצות־הברית, בחזרה הארץ את ועזבה
באה. שהיא מאיפה

 מתחת אך מהעניין, נרעש נראה לא יאיר
 אחרת. הדברים ונשמעו נראו השטח לפני

 לי ונראה הזה, הזוג בני אצל חם די בקיצור,
 ואתם שאני ממה יותר רבים דברים שם שקרו

יודעים.
 הוא הזה שהניתוק מקווה אני אופן, בכל

 יאיר את אוהבת מאוד סטלה כי בלבד, זמני
ישראל. ואת
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ביקור
בקר הגברת

 לא שלה, שבראש מה היא כי בקר, מיכל אשת־החברה על מתה אני
 אוטו לה יש מהטלוויזיה. אלכסיס כמו ממש אחד, לאף מחשבנת
 מפה כסף, מלא ובעל משהו־משהו, בית גם לה ויש בארץ, הכי־יפה

 משוגעים. חיים ועושה מסתובבת היא היום וכל חדשה. להודעה ועד
 ברחוב גרה בקר הגברת כמוני. חושבים לא שלה השכנים מה, אלא

 שבו איזור זה .23 מיספר בבניין שיכון־צמרת, בשכונת אהבת־ציון,
 אשת״החברה גרים שלה בבניין בארץ. הכי־עשירים האנשים גרים

 אוהבת יותר ועוד יפים, בגדים מאוד שאוהבת זאת חבס, דיצה
 חברת־ מנכ״ל בבניין גר וגם יפים. בגדים אוהבת שהיא שכותבים

 אתם ואם קרת. מאיר ועורר־הדיו אגמון, אברהם דלק, הנפט
 אגמון, של לנכר הרביצה בקר של הבת שבועיים לפני אז זוכרים,

 ענתה היא זאת, עשתה היא למה הילדה את שאל הנמרץ וכשהמנכ״ל
 השושלת מייסדת הזאת, לאשה סיגנון לה יש בקר. שהיא מפני שזה
בארץ־הקודש. בקר

 נועז, כזה בלבוש לבית־הכנסת בקר הגברת הגיעה ביום־כיפור
 כעס שלו, בחיים נועזים דברים הרבה ראה שכבר אלוהים, שאפילו

 אצלו, שהיו שהנשים, לכך וגרם שלו, בבית עושים שככה מאוד
 אלוהים של לבית לבוא יותר תעז שלא לה ואמרו אותה הוציאו
מגרה. כזה בלבוש

 אשת־החברה של הצרות נגמרו בזה שרק חושבים אתם אם אבל
 הגברת מסרבת רבים חודשים זה טועים. אתם אז הזאת, הסוערת

 השמורות סיבות בגלל לוועד־הבית, חייבת שהיא המיסים את לשלם
 קרת, מאיר לעורן־־הדין ופנו להתאגד, החליטו תושבי־הבניין עימה.
נגדה. החוק את שיפעיל השכן,

 עתירת בקר, לגברת צרות לה חסרות לא לכם, אגיד אני מה בקיצור,
והבגדים. הזהבים

המתאו החולה, הבעל את לבקר כדי לגרמניה, טסה גם היא בינתיים
 חום יקבל שלא בתנאי ארצה. יגיע ושבקרוב ממחלתו, בינתיים שש

רעייתו. מעללי על יקרא כאשר

ליי

אהבה
מהיר \ אב ורמות׳

 1 הרומאן על לכם שגיליתי לאחר שנה חצי
 בוכמן יוסל׳ה היהודי־גרמני המיליונר של

 1,25ה־ בת ברקת הישראלית והסטודנטית
עיתונאית. לחשיפה מוכנים כבר הם

י מעשירי־ כאחד נחשב פלוס 50ה־ בן בוכמן

וברקת בוכמן
ל1שא בנוסח משובצת חליפה

 גילה עם ממושך רומאן ניהל הוא גרמניה.
 הוא שנים, כמה לפני פרידתם, אחרי לוי.
 במקבןל ז׳אנה. בשם יפה רוסיה בחורה גילה

 ברקת, את בארץ הכיר הוא זו עם שלו לרומאן
אמה עם המתגוררת למישפטים, סטודנטית

תל־אביב. בצפון
 אותו רוצה שהיא כולם ליחששו בתחילה

 כזאת צעירה לבחורה יש מה כי הכסף, בשביל
מס אך אביה? להיות שיכול גבר אצל לחפש

 אוהבת צעיר, מגיל מאב יתומה שברקת, תבר
שב הדבר טיבעי ורק יותר, מבוגרים גברים
 אב ללא שנותיה מרבית במשך שגדלה חורה

 דמות־אב גם המהווה בשל, בגבר תבחר
לגביה.

 במקומות בחשאי נפגשים היו הם בתחילה
 הילטון. ובמלון בתל־אביב דן קפה כמו שונים,

בעיקר נמוך, פרופיל על לשמור השתדלו הם

 איפה
 ירדנה, ||

איפה?

בקר מיכל
מהטלודזיה אלכסיס 1כם ממש

 עם בקשר היה עדיין שבוכמן העובדה בגלל
 הביא וגם שלו, את עשה הזמן אך זיאנה.

 מהססים אינם כבר הם וכעת שלו, להחלטה
פומביים. במקומות מלהיראות

 ראיתי כבר אני אחת: עובדה מרגיזה אותי
 ובמרבית פעמים, עשרות הזה הזוג בני את

 חליפת־המיש־ אותה את לבשה היא הפעמים
 באמת זאת ואולי שאנל, בנוסח הגזורה בצות

 שהיא החליפה זוהי אולי שאנלית. חליפה
שלהם. הראשונה בפגישה לבשה

 רציני, קשר כאן מריחה אני — אופן בכל
נישואין. גם אולי

הנע הזמרת שהיא ארזי, ירדנה הזמרת
 היא חטיבות־הביניים, צעירי על ביותר רצת

 אלא המוסיקאלי, בתחום רק לא גדולה כוכבת
 מעורבת, היא שבהם הסיכסוכים בתחום גם

לאומית. לרמה המגיעים
טראו פרידות לה שהיו זוכרים אנחנו

 טענה היא כספין. יובל מהמעצב מטיות
 הזמרת של לזאת זהה שימלה לה עשה שהוא
 חברות היו הן שבה בתקופה לופטין לאה

עבו לשלם רצתה לא והיא סקסטה, בלהקת
 לאחר־מכן שנים כמה גדול. סקנדל היה רה.
ראו פרח המעצבת עם לריב הספיקה היא
 של אמה של ללוייה באה לא שהיא מפני בן,

 עצמה מצאה ירדנה שנה. לפני שנפטרה פרח,
 תופרת עוד נמצאת לא בארץ כי בבעייה,

 מ־ המורכבות שמלות לתפור המסוגלת אחת
 גוונים 98ו־ שונים סוגי״בד 192ו־ שכבות 225

 אז פרח. מלבד — אחר בבגד והכל שונים,
איתה. השלימה היא

 שלה, האישי המנהל עם רבה גם היא
 לדבריו, אותה, שעשה האיש מזור, גברי
 לזמרת — לדבריו שוב — אותה והפך

 בסיקור־ענק זכתה הזאת המריבה מפורסמת.
עיתונים. בכמה

 שערוריה אף ואין חודשים, כמה עברו והנה
לעצ אמרתי אז ארזי. בירדנה הקשורה אחת

להיות! יכול לא מי:
 מה שיבררו שלי השפיונים את שלחתי

שלו כעבור חזר השפיון הזאת. השתיקה פשר
 לעבור עליו היה כי והרוס, מותש ימים שה

 וכמה ואומרי־הן חנפנים של רבים מיכשולים
 עיתונאים־גב־ כמה ועוד שתולים, עיתונאים

צורתה. על אותה המעריצים רים
הט השבוע: את לכם שיעשה הסיפור, הנה
 בחודש אחת משררת הממלכתית לוויזיה
למל המוקדשת זמר, אולפן הקרויה תוכנית

 חיטמן, עוזי בה הופיעו כה עד ידוע. חין
 חנן גבריאלוב, מיקי אושרת, קובי
 את ששכחתי שניים או אחד עוד ואולי יובל,

שמותיהם.
שכ קלינגר, יאיר המלחין נבחר הפעם

 לה שהביאו רבים, שירים ארזי לירדנה תב
 דרישת הביתה. ביניהם וכסף, פירסום הרבה

 לים קרוב דסאר, עגילי האהבה, 1ק שלום,
ועוד.

 לק־ הרבה שחבה שירדנה, היה טיבעי
 לצידם לו, המוקדשת בתוכנית תופיע לינגר,

 כמו הסכמתם, נתנו שכבר אחרים זמרים של
 עדנה צנעני, מרגלית משה, חיים
האי לצורך (שהתאחרה סקסטה להקת לב,
 להקות יוצאי צעירים של וחבורת־זמר רוע)

צבאיות.
בתוכ תופיע לא שירדנה גיליתי מה, אלא

למלחין: דרינג־דרינג עשיתי אז נית.
 לי נודע המרחלת. מדברת יאיר, ״שלום

 לך. המוקדשת בתוכנית תופיע לא שירדנה
הסיבה?״ מה אולי יודע אתה

 לי הודיעה והיא איתה התקשרתי אני ״כן,
 היא א׳) (יום מוקלטת התוכנית שבו שביום
בחו״ל.״ תהיה

כך?" על מצטער ״אתה
״בוודאי.״

בחו״ל?״ תהיה שהיא בטוח ״אתה
לי?״ תשקר שהיא למה ״כן.
 בעלה, של למישרדו טילפגתי א׳ ביום
 קרה מה לברר כדי תומר, נתן המהנדס
 פיינבאום. אמיר אחיה, לי ענה לירדנה.
 הוא ירדנה. עם לדבר אפשר אם אותו שאלתי

 בעיר מסתובבת שהיא איננה, שהיא לי אמר
 אותה להשיג אפשר אבל היכן, יודע לא והוא

 ארבל. רונית שלה, היחצנית באמצעות
לאתר. היה ניתן לא אותה

טד מודעות בכל התפרסם זאת מלבד  ה
 תופיע, שירדנה יערות־הכרמל למען תרום

הופיעה. לא היא אך
הנפ העצות כל את לה נותן מי מעניין

האלה. לאות


