
התגמול־ לוחמי מסיבת לעונה יליוורים,

 טקס לשיחזור והכלה החתן 'ניצבים מאולתרת ה
 להם ערכו ברבנות, נערך המקורי שהטקס :עוד

 פעמים. הרבה עוד להתחתן להס ואיחלו וחיקה
המרכז. פיקוד אלוף של אשתו זאבי, יעל ;

 אבל למדורה. מסביב ישבו הפעם
 ש־ ,מפלסטיק מדורה זו היתה הפעם

מ אדומה. . מנורה דלקה מתחתה
ו רכים, גומאויר מזרוני פוזרו סביבה

 יושבים איך כבר ששכחו לאלה מושבים
ה את להחיות כשניסו מזרחית. ישיבה

ה נגינת או בציבור שירה בסיוע עבר
 כמו נראה זה בירון, דן של אקורדיון

אחר. מעולם אמנותית תוכנית
 זה, כל בתוך לאיבוד הלד שלא מה
ש קולנוע סרטי שני ההומור. חוש היה

 ושוחקו בויימו שהופקו, לצופים, הוקרנו
 הביטחוני, לשרות ג׳יבלי של חבריו בידי

 של פסטיבל בכל ראשון לפרס היו ראויים
 ג׳יבלי של חופתם שיחזור קומיים. סרטים

 של גל עורר לוין, עידית ורעייתו, הקטן
 ליטני דני החקיין חיקה וכאשר צהלה.
 לזוג האומה מנהיגי של מאולתרות ברכות
 פרוע בצחוק נפלו המחיצות וכל הטרי,

 רואים הם כי לרבים היה נדמה משותף,
 הגיבורים של האבודים נעוריהם את שוב

 יותר כסף מלעשות שהתעייפו העייפים,
מהמילחמות. מאשר

 את לב ברוחב שאירחה היסה, פן דליה
 כל את מראש הזהירה החייה, ההיסטוריה

 שימורים, לליל שיתמנו בסביון, שכניה
 זה בלילה שיהדהדו מהקולות יבהלו ולא

 מהשכנים מישהו אבל ביתה. ממדשאות
ש זה ג׳יבלי, יצחק מיהו בדיוק זכר לא

ה בשעות המהומה. כל נערכה לכבודו
המישטרה, את הזעיק הלילה של קטנות

עייפי□ רי□
ע.

מזרונים קומזיץ
גומי מזרוני או נוחים, כיסאות

 האורחים לנוחיות .1973 נוסח למדורה״ ״מסביב
 הועמדו מלאכותית, למדורה מסביב לשיר שהוזמנו

בווילה. המטופחים הדשא כרי על לשמור שנועדו רכים

 מדשאה משתרעת כשמאחוריו פרחים, וגינות |
 בריכת מבהיקה כשבצידה דונם, ארבעה פני על ת
 מזנו־ הוקמו בצידם הדשא כרי על שם, פרטית. ־.

 לרשותם סטייקים ומכיני מלצרים של צבא עמד
 שכלל בר או פירות של ענק עדימות האורחים.

 הוגשו בעולם, החריפים המשקאות סוגי מכל |ר
וד.
 אווירת את זה כל לתוך להלביש ניסו כאשר ך
גם ביחד. הלך כך כל לא זה שחלפו, הימים ון

מתוג ובכוחות מזויינת למקום שהגיעה
ברים.

 היו שהגיבורים הוא השוטרים של מזלם
 לפני שלהם, הטובים בימים עייפים. באמת

 את מענישים ודאי היו הם שנה, 20
 לבלות אותם ומאלצים העזתם על השוטרים

 ואדי באיזה כבולים כשהם הלילה את
 והבטיחו לשוטרים נכנעו הם הפעם שומם.
השקט. על ולשמור לשוב

 לשע־ עמית, מאיר
 וסד־למודיעין־וביט־

כדי שלו השיכנוע

בעי להפסיקה לא הלרנרים בחילת למסיבר שהגיעו שוטרים לשכנע
שהת שכנים על־ידי שהוזעקו אחרי למקום הגיעו השוטרים צומה.
העליזים. המסיבה אורחי הקימו אשר הרב הרעש על לוננו

 ותיקים מכרים הפגישה ג׳יבלי יצחק של הנשואין חגיגתלוחמים שיח
 שני בה נראו למשל, כך שנים. זה את זה ראו שלא

 ואילו מדניק. רבקל׳ה הצ׳יזבטרון זמרת בחברת (למעלה) זיידל ודני אבשה החדרתים
משמאל). (למטה הר־ציון מאיר עם שוחח מימין) (למטה בר־לב חייס השר
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