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במוסיקולוגים אחרת שורו סי צמוק

 השבוע צחק ממני,״ צחקו כולם ״בהתחלה
 התל־אביבי המציל ר*אל,3 אהתנצ׳יק

כש־ ימים, שנתיים לפני שכבר — הוותיק

הנוודים

שים החד

חזרו

ם ד דו מנ

הראשון
 ביום — לדעת חשוב נורא שזה למי
 חצי קאפיו, דני חזרו האחרון השי-שי
 החדשה, ואשתו לשעבר, הנוודים״ ״צמד

 מירח- טריקה, ליליאן ים־סוף נשיפת
בקפריסין. שלהם הדבש
 נערכה החתונה גם ירח־דבש. רק לא

 בארץ. שנערך היחידי הדבר בקפריסין.
 השניים הצעיר. הזוג בין ההיכרות היתה
כנסי ליליאן נבחרה בה בתחרות הכירו

קא דני המקורי, הנוודים״ ״צמד כה.
 זהבה שם. הופיעו זהבה, ואשתו פו!

ל אותה הציגה ליליאן, עם התיידדה
 התגרש ודני התאהבו, השניים בעלה,

מזהבה.
 ליליאן של הוריה ערכו פסח בערב

ב שלהם בווילה מפוארת קבלת-פנים
לקפרי השניים נסעו זה ואחרי אפקה,

עכ וחזרו ירח-דבש, עשו התחתנו, סין,
ויצירה. עמל לחיי שיו
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 44 במשך כמציל שירות לאחר לפנסיה יצא
כשהת צחקו ״כולם — 66 בן היה שנה,

רק מבוגרת שהיתר, צעירה, אשד, עם חתנתי

לסח א ל לפעמים מסוגלת שההצלחה אין
מפתיע. ממש — הראש את רר

, חני רי ב המפוארות החתיכות אחת פ
 והיקרות המבוקשות הדוגמניות אחת ארץ,

של לקסמיהם התפתתה א ל — כיוס ביותר

שא צעירים, ונערי־זוהר זקנים מיליונרים
 או הדבורים, את כדבש אותה ואופפים פפו

ב בחו״ל לטיולים התפתתה לא היא להיפן.
 איך הצליחה, — עשירים מחזרים חברת
ה עולם פיתויי שאר כל נגד לעמוד שהוא,
 לעקרת־ להפוך בהחלטתה והתמידה זוהר,

האהבה. למען הכל — המניין מן בית
סתם רחגברג. יגאל קוראים לאהבה

 שלי.״ הבכור מהבן וחצי בשנה
 אותה כשהכנסתי פחות צחקו הם ״אבל
 בידי מחזיק אני 68 כשבגיל היום, להריון.

 כולם שלי, האוצר של הקילו ארבעה את
 זה מה רואים הם עכשיו מקינאה. מתפוצצים

 האי״ סוב, במצב אבל משומש,
כש חדש תינוק להוליד טוב. במצב וולא

 כר״ אכ1(י 38 בן כבר הוא הבכור הבן
 אגב, שגרושתו, אמנות, ומבקר צייר אל,

 זקן נמר של בנו מפקין, לאמנון נשואה
 זהו — 31 בת היא הצעירה וכשד,בת אחר),
טוב. מצב באמת הדורש מיבצע

 אהרוג־ מצטרף האחרון, ביצועו בעקבות
המו האבות־הסבים, לתחרות רשמית צ׳יק

 להתחרות עתה יצטרך בנים־נכדים, לידים
 בן פרנקל ישראל הצייר כמו בקוליגות

 לו יש שממנה ,24 בת לאשר, הנשוי ,79ה־
 בן סימה מירון והצייר שנתיים, בן בן
 בת גרנית מדורה בן לו אין שעוד ,65ה־
 נישאו לא שהם בגלל רק זה אבל — 35ה־

).1755 הזה העולם הצעירה, (הנשמה
 כפי כושרו, את מייחס עצמו אהרונצ׳יק

 לעבודתו: לעצמכם, לתאר יכולים שאתם
מקצועי. בטון הסביר והים,״ הרוח כמו ״אין

 הרוח בין שפת־הים, על ששם, מאחר
 לראשונה הכיר גם הוא משם, והים מכאן

 יכולה אני — יהודית הנוכחית, אשתו את
מתכוון. הוא למה להבין בהחלט

שבש ),28( צעיר בגדים יצרן רגיל, אזרח
 מלכת־המים את להעמיד הולך ליולי מיני
 בכן להוציא וקידושין, לחופה מתחת 1970

 מהמחזור. נוספת מפוארת זוהרת
מ־ שהתפוצצה חברה, ניסתה הכל?״ '״זה

 הרוח את להוציא הבשורה, לשמע קינאה
 ממן? שייצא מה ״זה תני: של ממיפרשיה

 רק בחיים, גדולות יותר אמביציות לן אין
איתו?״ להתחתן

 שימו —ן המלכה של הקלאסית התשובה
 עם להתחתן ,נהדרת־ אמביציה ״זוהי לב:

יגאל.״
בחיי. גבר, של תשובה

 נחשבה, מוראל אלונה הפיזמונאית
 מזוסיקה, ממני גדולים מבינים לי מספרים

 כמה עד רצינית. למוסיקאית ומתמיד מאז
 הובא נאשר לאחרונה רק גיליתי רצינית,

 המוסיקה בשטח יסודי מחקר לתשומת־לבי
או שלוא מחקר, אלה. בימים עורכת שהיא

 אותה לזנות צריך היה שואלים, הייתם תי
 למוסיקולו־ דוקטור לפחות. דוקטור בתואר

גיס•
 היה חקרה, היא שאותו הראשון המוסיקאי

 היא אחר־כך ארוך. שמדליק הבס נגן
מד,בר <ממלו, וחליל לסקסופון עברה
 מס־ לחקר עברה פיאמנטה).משם של נשים
 ולאחרונה סגל), <מישה הפסנתר תרי
 — במחקר. דבקות זה מה רק תיראו —

הנח״ל. להקת מתופפי חוקרת היא
 כשהיא יהיה מה רק, היא והשאלה נן.

התזמורת? כל את תגמור

ה- מ ק נ
פורתא

 אבל מצחיק, אולי נראה זה עכשיו
 מאוד היה עדיין זה בבוקר ראשון ביום

 בצהריים יום באותו מצחיק. לא מאוד
ת היתה  ליזיקה העגלגלה הקוסמטיקאי
 בשמונה בוקר באותו להתחתן. צריכה

 הודיעה לחברות, בעצבנות צילצלה היא
ודי. לא מתחתנת. א ל שהיא בדרמטיות

 כשהיא יותר, מאוחר שעות שלוש
 פתאום נזכר — להתחתן כן השתכנעה

א — שבז עמי המיועד, ו ה רו לא ש
 לרבנות, השניים כשהגיעו להתחתן. צה

ו צהובה בשמלה ליזיקה יום, בצהרי
 חגיגי סתם עמי בשערה, צהובה ציפורן

לרווחה. הכל נשמו —
ב- רק לא בעצם נמשך הזה הטוטו

שפז ועמי ליזיקדז
 מחמישה למעלה כבר אלא החתונה, בוקר

לראשו לכם שגיליתי מאז — חודשים
 הזמן כל כזה. דבר זוממים שהשניים נה
 תמונות, אין פעם כן״לא־כן-לא. הלך זה

,בקי — זמן אין פעם בגדים, אין פעם
 היה לא ההזמנות, נשלחו כשבסוף צור,
 באמת שכדאי בטוח מהמוזמנים איש

מתנה. לקנות ללכת
 — בהעדרם בלטו :מוזמנים א־פרופו

שהחרי החתן, של הוריו — בלטו מאוד
 מו- את הביעו הם בכך הטכס. את מו

 המעטה, בלשון להתבטא אם רת־רוחם,
 בחמש שהיא לאשה בנם של מנישואיו

 בן בן גם לה ויש ממנו, מבוגרת שנים
קודמים. מנישואין 12

 היא היא עמי של שמשפחתו מאחר
ש — שבז הידועה ההון בעלי משפחת

היוק מסעדת גם להם שייכת היתר בון
נר — ״קסה-דל-סול״ התל-אביבית ר,-
 שלהם לבן שמגיע סבורים שהם אה

 שהוא אשה מסתם טוב יותר משהו
אוהב.

את ערכו הם :הצעיר הזוג נקמת
 אצל החופה, לאחר החתונה, מסיבת

״נאש״. במסעדת הקונקורנציה,
פורתא. נקמה שקורין מה -37■<יי ■ ■■■


