אמרה לו ״מה הענינים ,מתחתנים או לא?״
הסכים ביבר עקרונית לרעיון אבל לא יכול
היה לקבוע בעצמו את המועד.
ואז ,כפי שאפשר היה לצפות ,הגיעו
חבריו לעזרתו .דן בן־אמוץ אמר לו :
״תתחתן — ותהיה אום חופשי!״ ועמיקם
גורנניץ׳ תפס את השניים בחמאם ,ערך
להם בערב סילבסטר האחרון ,טקס נשואים
היתולי .הוא נתן לביבר לשבור כוס וגם
ברך את השניים בשם אלוהים .״אני לא
הבנתי מה היא אמר אז,״ סיפר אחר כך
ביבר ,״איל אם הוא דיבר בארמית אז אלה
היו בטח מילים חשובות.״
השבוע צורף כזב אחרון לילקוט הכזבים
של שאול )עופר( ביבר ) .(40בטקט המו
ני ,בהשתתפות מפקד החייל ,קציני־שריון,
מאות מוזמנים וכל המי הוא מי של אמני
הבידור הקל של ישראל ,נשא ביבר את
אורנה גרינברג ) (22לאשה.
בטקס המסורתי הוכנס הזוג ,השבע־

אול ביבר מתחיל :אורנה יורדת מהגי־פ

בטקס הנשואין המסורתי לפי נוסחת גייסות־שריון ,נשא
שאול את אורנה לאשה בתון כלוב מיוחד ,הנישא באוויר
בין ארבעה טנקים .שאול ואורנה היו הזוג השבעה־עשר במספר ,שנישא בצורה מקורית זו.

תונה באוויר

עשרה במספר שנישא בבסיס השריון ,לתוך
הכלוב המיוחד שניצב בין ארבעה טנקים,
הורם באויר על ידי מנוף משוריין .וכך,
בגובה שני מטר מעל הקרקע ומעל ראשי
המוזמנים נערכה החופה .ביבר אמר  :״הרי

עזרת חבריו ,דאגו ידידיו ,שהתאספו שוב
בערב ביום הראשון האחרון להילולה רבתי £
בחמאם ,להשיא לו עצות .״אם אתה רוצה
שלום בית מושלם ,שמע לי,״ לחש לו
א־צ׳ה ממבוש ,מוכתר עין־הוד .״יום אחד

אח מקודשת לי "...ותותחי הטנקים הפגיזו
את הקהל בברד גירות צבעוניים.
★ ★ ★

אשתך תעשה מה שאתה רוצה ויום אחד
תעשה אתה מה שאתה רוצה .ככה אף פעם
לא תריבו.״
שאול ביבר חייך ,טפח על שכמו של
איצ׳ה והצית לעצמו סיגריה צ׳סטרפילד.
היתד ,זו הקופסה שקיבל מתנה ,כי אחרי
הכל ה ו א זכה בהתערבות.

עצת המוכתר

ל

מרות שכיכר היה בטוח הפעם
שחיי נשואיו יהיו מאושרים גם בלי

להסדיר לו פגישה נוספת עם אורנה .״מה
פתאום?״ הקניטה אותו ,״תשכח מזה .היא
לא תלך איתך.״
״בסדר,״ השיב ביבר .״בואי נתערב על
קופסת סיגריות צ׳סטרפילד.״
כמה ימים לאחר מכן הבחין גבור ילקוט
הכזבים בשתיים היושבות במסעדת סולטן.
הוא עשה איגוף מימין ,נחת ישר אל שול
חנן .הם אכלו ביחד וביבר הזמין את אור
נה לבלוי משותף בערב .״זוכרת את ההת
ערבות?״ אמר לאילנה לאחר שאורנה נאו
תה להצעתו ,״אני מוכן להגדיל את ההת
ערבות לקרטון שלם...״
באותו ערב בילו השניים בקפה הבריכה
בנתניה .לאורנה היה קר וביבר נתן לה
סוודר .בדרך חזרה ,במכוניתו של המנצח
יצחק )״זיקו״( גראצייני ,הוא אפילו חיבק
אותה .אורנה חשבה שזהו זה ,אבל הם
נפרדו מבלי לקבוע פגישה נוספת.
★ ★ ★

מק 8גשואין מוקדם

■ימים
נתן
:שי*.

ץ* עכור כמה ימים שוב נפגשו ליד
קליפורניה .אורנה טענה שעברה שם
במקרה אבל הרמטיכ״ל של כסית גילה או
תה ומאז — מאז הם לא נפרדו.
אולם בכל זאת קשה לדעת מה היה ביבר
עושה בלי כל הידידים שלו ,כשאורנה כבר

נל העולם מיה שם

יון אי־שם בארץ כדי לחגוג את נשואיו של גיבור ילקוט הכזבים,

שאול )עופר( ביבר .באולם השק״ס התעופפו לרוב פקקי בקבוקי
השמפניה בעוד בני הזוג )במרכז( רוקדים בין הקהל הצפוף ,שבא
לראות כיצד נפל אחד הרווקים המושבעים במלכודת הנשויאין.
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