
 רגל,,ה׳לה הכריזה נישואיה, ביום כבר
 בילד. רצונה על עם־ועדה קבל זוהר
 והפילה, להריון נכנסה כשהיא כך, משום
ליבה. שיבתן את לתאר היה אפשר
׳ש מכך להסיק שיכולתם כפי אז טוב,

 היום כל חלב ושותה שקדים מכרסמת היא
בהריון. פעם שוב היא —

 צנומה רבקה׳לה אותה נשארה שהיא אלא
 שתחזיקו כדאי אולי ולכן כזאת, ושברירית

אצבע. הפעם
הופעו כל את ביטלה מצידה, רבקה׳לה,

 מלבד ומתרכזת, החדש, הדיונה לכבוד תיה,
עצמה. על בלהשגיח והחלב, בשקדים

המקום
ל לי הבהירה כך,״ לא בכלל ״זה אי
צח. חנה היא הלא נית,

סיפר שעליו לדוקטור, התכוונה היא
 שלה, הידיד שהוא שעבר בשבוע לכם תי

 נשוי. היותו בגלל יסורי־מצפון לה ושיש
 למיטה שלי הראש את מכניסה לא ״אני

בתקיפות. הוסיפה חולה,״
 וקיים, חי הדוקטור הלא ו זאת ובכל

 אתם אם אפילו — יודעים שכולנו כפי
ז שמו את יודעים אינכם
 מספרת רציני,״ רומן באמת לי יש ״אז

 סתם עם כשנה. ״כבר הבלונדית, הזמרת
לסוציולו סטודנט ,30 בן רגיל, בחור
 לא בכלל תל־אביב. באוניברסיטת גיה

 זה מי אפילו יודע לא הבידור. מעולם
גאון.״ יהורם

 ז הדוקטור זאת בכל איפה י והדוקטור
 מספר הדוקטור עם שיצאתי נכון ״זה

 גירסתה. את אילנית משלימה פעמים,״
 החבר של טוב חבר בסך־הכול הוא ״אבל
 כשהחבר אותי להוציא דאג והוא שלי,
בחו״ל.״ היה שלי

וכעלה יעל

מתחתנים, ן
 בימים קודר הכי הפרצוף בדיזנגוף, ׳;

 ידידתו פארי, רחל'ה של הוא אלה
 אחיו קראוס, צדוק של אלה ימים עד
קראוס. שמוליק והמלחין הזמר של

ל כבר הגיע וצדוק רחל׳ה בין הרומן ׳$
ל שהתחילו כאלה והיו גבוהים, טונים

ביניהם. )1 זה (מה רציניות כוונות על דבר
ה לחוד. ומעשים לחוד דיבורים אבל

הסתיים. להודיעכם, מצטערת אני רומן,
 יש זאת, לעומת בחיפה, בדיזנגוף. זה

טובות. חדשות גם ■:
 ו- שדליה היא הראשונה החדשה

 הפעם כן, מתגרשים. אשרוב מישה
ומוחלט. סופי סופי. באופן

 כדי חדש, קן לו מחפש כבר מישה
 דליה החדשה. משוש־נפשו את שם לשכן

 ועושה להתאושש, היא גם מנסה מצידה,
עליז. איש-קבע בחברת זאת ,

 לארצות- אשר ובדיזנגוף. בחיפה זה
דברים. מתרחשים שם גם הברית,

בארצות שמתרחש ביותר החשוב הדבר
ש החמישי ביום נסיעתו, היא הברית !

לשם. גרבר יוסי של עבר,
 ידידתו את לבקר כדי לשם נסע הוא

יצחקי. עליזה השחקנית הוותיקה,
 עדיין, ויש תמיד, היו לפחות, לעליזה,

 מחכה והיא ליוסי, ביחס רציניות תוכניות
אותן. ליישם הראשונה להזדמנות רק

 הוא ברישתה, הפעם יוסי יפול ואם
 הוותיקים, ידידיו לכל שלום לומר ייאלץ

בעול. למשוך ולהיכנס

ל בבית, הרבה לבלות התחילו הם
בדב ולהתרכז החוצה, ביציאות המעיט

ו תועלה, שההצגה אחרי טבעיים. רים
 הם המתאים, בפירסום צחי את תזכה

שב לעולם, מסביב קטן טיול מתכננים
 מה לבדוק בהודו, קצת יעצרו מהלכו
זה. וכל והרוח הטבע ענייני עם שם נשמע

 בזו הלכו החיפושיות גם הכל, אחרי
ן לא הדרך,

 לא אני גם !מה אותם, להכיר קשה
 זה, ככה ראשון. במבט אותם, היכרתי

ה הציוויליזציה את זונחים כשאנשים
הבריא. הטבע אל וחוזרים רקובה,

 אביב, יעל שעשו מה אופן בכל זה
ל שני, צחי ובעלה שחקנית, לשעבר
עורך־דיו• שעבר

המטופ החתיכות אחת שהיתה יעל,
 כבר העלתה לא המטופחת, בעיר חות

 שלא — מחלפותיה על מסרק חודשים
 אינה שהיא וכמובן צביעה. על לדבר

מתגנדרת. ואינה מתאפרת

אהרוני) חנה <עם אבי

 יודע שהוא שמסתבר היא, הבדיחה
 ב- זכה הוא לאחרונה :זה את לעשות

 15 אחרת, או זו ממועצה פרס־עידוד
 חדשני. מחזמר וכותב נטו, פונטים אלף

לי. מספרים שיער, בסיגנון משהו
לי יהיה החדשה ההצגה של הכוכב  א
 אביבי, בקפוץ. הכוכב שהיה אביבי,

 מאחר ויעל, צחי אצל בן־בית הוא אגב,
לי, עם יוצא שהוא  שגרה הדוגמנית דו

אצלם.
 לחזור צריכים שהם החליטו וצחי יעל
ה החיים במסלול להיסחף ולא לטבע,

נישואיהם. לאחר מיד הרצחני, מודרניים

 מחסור הקרובים בשבועות תרגישו אם
 בשדות והכפרים, הערים ברחובות בחתיכות

בכך ׳שהאשם לפחות תדעו — ובמישעוליס
עומרים. אכי הוא

 בארץ שלו ביקור־הנופש את מנצל אבי
 שלו ההתמסרות קצב ולפי עמוק, לחריש
 אותו שיחזירו חוששת אני הארץ לבנות

אלונקה. ע!ל עוד
העובדה היא יותר, שמדאיג מה אבל

ת \ה7השי מני ר הג
 מוזמנת — בעיניו שמוצאת־חן חתיכה שכל

 כש־ ,בגרמניה אצלו לביקור מיד על־ידו
 לשם. כרטיס־טיסה גס כמובן כוללת ההזמנה
השיטה את הנהיג מולכו שסמי אחרי

 עופרים ואבי שבועיים, לפני בביקורו הזו,
 לתמוה מתחילה אני — הוא גס בה ממשיך

 איזו הזו, הגרמנית בשיטה בה, אין אס
מתוכן. הארץ את לרוקן מזימה

 כעורך- הבורגנית מישרתו את עזב צחי
 שהוא שמה והחליט ומבטיח, צעיר דין

במאי. להיות זה בחיים, רוצה באמת
 בוהמית, תיסרוקת לעצמו גידל הוא
בש יומיים־שלושה, בן זקנקן על מקפיד

לגלי־צה״ל. תוכניות וכותב התפאורה, ביל

.




