מייק בראנס כועס מפאריס
הטלפון שהגיע השבוע מפ אריס הי ה
מיוחד מ או ד :אליל הזמר מייק
בראנט צילצל במיוחד כדי להחליף א ת
ה מנ ח ה במופע שלו ,שייערך נ תל -א ביב
בפורים ,ושבו ישתתף גם אריק אייב־

נה ,הוא בילה כאן עם ח תיכה א ח ת,
לא חשוב השם כרגע .בין היתר ,ה ם בי 
לו גם בצוותא עם דודו טופז .ואחרי
שמייק חזר לפאריס ,שמר דודו טופז
א ת ה ח תיכ ה לעצמו.
ובגלל זה ,טוענים הלשונות ,בא ה 
טלפון מפ אריס.
נו.

שטיין.

״אני לא רוצה שדודו טופז יהי ה ה 
מנ חה !״ ציווה האליל מעבר לים .במ־
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טופז

חתונת
האחות
הנןסנה

קו מו ,הוא רוצה א ת ?*ודו דותן.
טוב ,אז תשאלו מאיפ ה הס מ חיו ת
הגדולה הז א ת של מייק ב א מני ם ישר
אלים ז ו מאיפ ה ה א הב ה הגדולה הז א ת
לדודו דותן דווקא ז מס ת בר א ם כך ש 
לא כל־כך מ א הב ת מרדכי ,כמו מ שינאת
המן .הסיפור הנלחש בראש חוצות הוא,
שכאשר מייק היה בארץ בפעם הא חרו-

דותן

בשלל אופנות אצל הנשים לפחות ,מקצוות
המיני ועד שובלי המקסי.
האורחת שבלטה בהיעדרות היתה חבר
תו של אחי הבלה ,עליזה עזיקרי .אלא ש־
היתה זו היעדרות שמחה ,הפעם  :עליזה
היתר ,עסוקה בפסטיבל־הזמר בצ׳ילי ,שם
זכתה במקום הרביעי מבין  29מתחרים,
ומשם עמדה לדהור ישר לאוסטרליה.

ואילו החצי שלה שנשאר בארץ ,ששון,
לא יכול היה לבשר לי מתי יחזור הוא
אישית על התרגיל שביצעה אחותו הקט
נה  :״אין חדשות אצלנו,״ הגיב כששאלתי
אותו נו מד ,בקשר ? ואת התשובה הזאת
אני שומעת ממנו כבר שנתיים ,מאז שהוא
ועליזה נהיו חברים.
אבל אין דבר .יש לי סבלנות.
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זוכרים שסיפרתי לכם לפני שבועיים על

מסיבת יום־ההולדת של פוקה הירש,
נער־השעשועים מספר  1של ישראל ?
אל תשאלו מה שהסיפור הזה עשה לי.
שלא נדע .מאותו יום עובד אצלי הטלפון
על טורים גבוהים .חצי מחתיכות תל־אביב,
ושליש מהפרפריות ,מצלצלות אלי להגיד
לי פנייה ולהתייצב לימינו של פוקד: ,
״תדעי לך שהוא גבר סוג א׳ ,ואני מכריזה
את זה על־סמך נסיוני האישי.״ זאת ,ב
שינויי סגנון וטמפרמנט ,היתה רוח ה
הודעות.
אוקיי ,אוקיי ,לא צריך לצעוק .לכל ה
נעלבות — אתן מתפרצות בדלת פתוחה.

>י~-

מלכת ממיס מתחתנת
אין מה לעשות נגד זה ,השבוע היה

את ששון רנ׳ואן כולכם מכירים .זה,
החבר של עליזה עזיקרי .אז השבוע
היתה חתונה במשפחה — אבל דווקא ע>£י־
זה לא היתה שם.
החתונה היתה של האחות הקטנה של
ששון ,ליליאן רג׳ואן ,מזכירה בת .20
והיא התחתנה עם עמי שטארק ),(29
שהוא דוקטור בן דוקטור .הוא דוקטור
בעצמו׳ בגלל שהוא רופא כללי ,שיושב
עכשיו בווינה ומשתלם בניתוחים גינקולו
גיים .ואביו ,ד״ר לזר שטארק ,הוא גם
כן דוקטור ,בגלל שהוא גינקולוג כבר מ
זמן .כל כך מזמן ,שהוא היה בעצם ה
מיילד של ששון ודויד רג׳ואן ,האחים של
ליליאן.
ומאז חיות שתי המשפחות בידידות ,וזה
מה שגרם עכשיו לחתונה החדשה  :זה
התחיל בחתונה של האח של עמי ,לפני
כמה שבועות .משפחת רג׳ואן הוזמנה כמו
בן לחתונה ,ושם הכירה ליליאן את עמי.
הם התחילו לצאת יחד תקופה מסויימת —
חמישה ימים ,ליתר דיוק — והחליטו ל
התחתן.
עמי חזר לווינה לשם לימודים ,חזר ב
חזרה מווינה יומיים לפני החתונה ,והופ
לאולם העצמאות בשרתון.
זאת היתר ,חתונת־הפתעה מכל הבחינות.
ליליאן לא חלמה להתחתן כל־כך מוקדם.
״אף פעם לא יצאתי עוד ברצינות .אני
עקשנית נורא ,ואף אחד לא רצה עד
עכשיו להתחתן איתי.״ עד שבא הדוקטור,
זאת אומרת .הפזיזות שלה עלתה לה מאה
לירות.
זה הוא הסכום שהאחים והאחיות לבית
רג׳ואן התערבו עליו ,שמי שמתחתן רא
שון — משלם.
וזאת היתה גם חתונה ענקית .הכלה ב
שמלת לבן וכסף היתה יפהפייה ,שחורה
ותמירה 700 .האורחים והאורחות הופיעו

פולוה

שבוע של חתונות .עוד אחת שלבשה שייבה

היתד ,טלי פרידמן ,מלכת־המים של
 .1968הלביש לה את זה א כי קרי ש,
ובזה ברוך השם ,בא על סיומו רומן ש
נמשך כבר שש שנים .מצחיק אולי ,אבל
עובדה .השניים האלה יצאו יחד מאז ש־
טלי היתר ,בת  15וחצי.
לטלי היה אז חבר אחר ,קיבוצניק אחד.
ויום אחד הוא שלח לד ,מכתב עם חבר
שלו — ומי זה היה אם לא אבי ? הוא
בא ,ראה את החברה של החבר שלו ,מסר
את המכתב ונשאר שש שנים.
לפני שנתיים ,כשטלי התייצבה לתחרות
מלכת־המים ,ניגש אבי ,שהוא טכנאי־ייצור

במקצועו ,לפתור את הבעייה באורח ייצו
רי  :הוא מילא את חצי היכל התרבות ב
חברים שלו ,מספרים החבר׳ה ,והם הם
שהנחילו לטלי את הנצחון בהצבעה ,לאחר
מעולם לא הטלתי חשד בתכונותיו הניש
שמספר  2זכתה בשני קולות פחות ממנה.
אות מעם של פוקח .יחד עם זאת ,נעים
בתום הערב ,נהרו כל אנשי קויש לבמה,
לדעת שד,תפוקה עדיין כתמיד.
נשאו את טלי על כפיים והביאוה אל ה
עד .120
גבר• השבוע ,בחתונה ,חזר המיבצע על
עצמו ,כשהכנופייר ,העליזה נושאת את ה -ם
כלה על כפיה.
מלבד כפיהם של החבר׳ה ,נעזרו ה־
לוב ד״ר דויד קויש ,מנהלי ובעלי מפע
קוישים הטריים בכפיים נוספות .ממשכור לי הארגז ואמקור — שאבא של קויש הוא
תם של אבי כטכנאי ,וטלי העובדת כמנהלת
פקיד בכיר שם — הנציג הדיפלומטי של
יוגוסלביה בישראל ,ראש עיריית כפר־סבא,
בית־נוער ומסיימת לימודי הוראה ,קשה
קצת לבסס בית בישראל .אז ההורים שמו
נציב־המים זאב קנטור ,שני מפקדי טיי
סות בחיל־אוויר ,ואפילו מפקד כלא .6
יד ,ונתנו דירה וכל זה.
לא נעים לספר ,אבל גם הוא קרוב
מצד ההורים הגיעו לחתונה גם כל ה
שמות המפוצצים .מנהל בית חולים איכי-
משפחה.

פוקה

מנדי שברה אה ההרמוניה
טלי ואבי

כל הזמן הם היו כמו שני זוגות תאומים .שני הבעלים היו ידידים משנים .כשהאחד
התחתן ,היה לו השני שושבין .וכשהשני התחתן ,היה לו הראשון שושבין .אחרי החתונה
נולדה לאשה הראשונה בת ,וגם לאשה השנייה נולדה בת .וכן הלאה וכן הלאה .תמיד
אותו דבר.
אני מתכוונת לשני הידידים רפי שאולי ,בעלה של מנדי ,בעלת הדיסקוטק שהלך
לעולמו בלהבות ,ודייל אל־על אבי אברמוביץ ,בעלה של מלכה )פה אחד ההבדלים
בין ,שני הזוגות .למלכה אין דיסקוטק .דק אבא יש לה ,הקבלן ןןקיבא *ורדון .אבל
דירה הם בכל זאת לא קיבלו לחתונה ,אבי ומלכה .אבל לא חשוב(.
אבי ורפי היו עוד חברים לפני שהתחתנו .עם נשותיהם ,זאת אומרת .כשני רווקים ,הם
הקימו בשותפות את הדיסקוטק הראשון בארץ ,ויסקי א־גוגו .והיום הם שוב פעם שותפים,
אחרי שאבי השקיע לא מזמן במנדי׳ס .ומשום כך יש לו עכשיו הכבוד לעמול יחד עם רפי
בשיקום ההריסות.
ומי שקילקל את כל ההרמוניה הזאת היתה מנדי ,שקמה ונסעה לה ללונדון )העולם הזד,
 .(1746בעוד שמלכה נשארה סתם בבית ,באפקה.

