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 ביותר הבוערת השאילה היא יהודי?״ ש״מיהו חשבתם אם
 :פחות לא בוערת אחת, עוד יש גדולה. הפתעה לכם מחכה היום,

נשוי?״ ״מיהו
טופז. לדודו קרה מה למשל, תראו, לא־כל־כך. מוזר?
 ששמו אח יש בארץ, ביותר המיקצועיים היפים אחד לדודו,

 והעיקר יפה, פחות לא אבל המפורסם, מאחיו במיקצת צעיר מיקי.
חזק. יותר הרבה מיספר —

 שחקן הוא המשותף (שאביהם העליזים האחים צמד של מזלם
 לשוק נפלט שמדי־שנה גולדנברג) אליהו לשעבר, המטאטא

 את מזמן, סבר וביחד, גומרים !היו אחרת, יפהפיות. של חדש שנתון
הקיים. המלאי

 בלתי־כתוב, ג׳נטלמני הסכם מתקיים האחים בין — מה אבל
ולהיפך. זה, של החברה עם מתעסק לא שזה האומר

את למצוא אפשר דודו של הלשעבריות שברשימת בעוד וכך,

 המושלג בנוף ובודדים הצח מאוויר־הפסגות שיכורים כשהם הופעה,
קרה? מה נחשו —

 העלה כנ״ל, מאוויר־הפסגות השיכור טופז, דודו ניחשתם. לא
 בלי לקצינית־החן. אמר נתחתן,״ ״בואי הצעת־חייו: את לפתע

 קידש כנ״ל, המרהיב הנוף ירקע של וישם, המכונית, את עצרו ובעיות
 שני בנוכחות ׳וישראל, משה בדת בטיבעת, !הסרן את דודו לו

המכונית. ונהג אלהרר, דודו :עדים
 קרה בעצם, מה, קצין־הדת אצל וביררו לבסיס, כשהגיעו רק

איך. ועוד נשואים, שהם הסתבר להם,
 מתכוננת ורדה סרן עושים. לא מאד, פשוט ? עכשיו עושים מה
 ואילו דבר, קרה לא כאילו חדש, לתפקיד להעברתה אלה בימים

הרגילה. בשיגדת־יומו ממשיך דודו
 רק לא או. ביחד? חיים כשלא אלה, הם נישואין מין איזה

כזה,״ ברוגז מין ״זה מתראים. לא אפילו אלא יחד, חיים שלא

ורדה סרןטופז דודו
ואז.. — אמר הוא נתחתן,״ ״בואי

 אחותה ורד, ■ואת פרי חני הדוגמנית את ארד, חיה הזמרת
 למשל, מופיעה, מיקי של ברשימה הנה ויעל, צחי מהצמד יעל של

 שם תהיה שלא זמן כל הלאה. וכן היפהפייה. גולדנברג הלי
בערך. מי־מנוחות, על להתנהל יוסיף הכל התנגשות,

 הוא מההסכם. קטנה חריגה דודו ביצע לאחרונה מאי, אלא
 ומזה, התחתן. לא קידש, כדין. לאשה, אלמונית יפהפייה לו קידש

הצרות. כל התחילו בעצם,
היה: כך שהיה, מעשה

 והשחקן־ טופז, דודו : דודויאים שני יצאו המי׳לחמה לפני זמן־מה
 חיילים בפני להופיע השחקן־הזמר, אלהרר, ודודו המנחה,
החרמון. במוצב

 ידידתו ורדה, בסרן דודו פגש המושלגים, במרומים שם,
 שחורת- גולני, של הצנומה, החיננית, קצינת־חן הימים. משכבר
 למיניהם, סומכי־הנופלים למוסכמות הבזה ויפת־החיוך, השיער
המסורת. כמיטב והיפים הצעירים באמנים טיפלה

מה חזרה הדרך שבאמצע עד יפה, כל־כך בהם טיפלה היא

אותם. לצטט אם
 לוורדה, אבל העניין, יעל להגיב לחלוטין מסרב עצמו דודו

להגיד: מה יש דווקא החדשה, החוקית האשד,
 את עשינו למה יודעת לא טופז. לדודו נשואה אני ״למעשה,

 קצת אפילו אני החרמון. של באווירה טוב הרגשנו פשוט, זה.
איש־צבא. אחר, חבר לי יש אבל בו, מאוהבת

 מתי אבל אותי. מרתיע וזה דון־דואן, נורא גם הוא ״דודו
איתו.״ להתחתן אוכל תמיד שארצה,

 מפני תוכל, לא כבר היא איתו להתחתן חושבת. שהיא מה זה
 אי־פעם, להתחתן מהם מי ירצה אם אבל זה. את עשתה שכבר

 שגלוי כיוון להתגרש, אלא עליהם יהא לא אחר, מישהו עם
 כהוגן, תופסים עדים, שני בנוכחות בטבעת, שקידושין הוא וידוע

ההלכה. לפי
 בדירת־ מתגורר הוא בעייה. תהיה לא על־כל־פנים, לדודו,

 אחת פסיעה מרחק בתל־אביב, המלך שאול בשדרות משלו רווקים
הרבנות. מבית

ב ה ח בו שי צ ע בוטיק {ו
 שמירי לדווח כימעט הספקתי לא עוד
 וכבר הבעל, ואת הבית, את עזבה אלוני

סופי. באופן אבל מתגרשים. הם
 נותן מצידו, שליט, נחום הבעל,
ה המהיר, כושר־ההתאוששות קונטרה.

 עומדים הרביעיים שנישואיו מי כל מציין
עליו. גם פסח לא סיום, בפני

 כבר התחיל הבדידות, נגד כתרופה
 בנות-לווייה בחברת פה־ושם להיראות

חדשות. שונות,
 כמו לבית-הוריה, חזרה ,24ה־ בת מירי,

 החלה כבר אלה ובימים טובה, ילדה כל
החופש. החופש, דירת־רווקוית. לה מחפשת
שי בינתיים חלו ההורים שבבית אלא

 מאיר, הצעיר האח אמנם, קלים. נויים
 ומישחק, בימוי הלומד השיער, מגודל
 קורה מה ראו אך בבית, מתגורר עדיין

 מכסימום הנראית שושי, הצעירה, לאחות
 המפורסמת. אחותה של הטובה חברתה כמו

 מסתכם השתיים בין החיצוני הדימיון
אפם. בכימעט

 והעומדת באיי־בי־אס, הלומדת לשושי,
 שנה 18 ימלאו במרס, 24ב־ להתחתן

 במועדון שייערך החתונה, ביום בדיוק
ביפו. קרוואן,

 שימחה,״ וגם צער גם לי יש ״החודש
 הדסה. ושושי, מירי של אמן השבוע סיפרה

מתחתנת.״ השנייה מתגרשת, אחת ״בת
 שהצער הוא שבעניין המעניין אבל

 נחלתה יהיו לא הבא, בחודש והשימחה
האחיות. שתי אם של הבילעדית

 מנת- גם יהיו עצמם וצער שימחה אותם
פשנל. האמרגן מישרדי של חלקם

 של המייועד גרושה שליט, שנחום כיוון
 בידור־לעם של ההפקות מנהל הוא מירי,

 אחד של המייועד בעלה ואילו פשנל, של
 טכנאי ,25ד.- בן מזור, יוסי הוא שושי תה
 השייכת פוני, סיפורי בהצגה ובמה קול
לפשנל. כן גם

 — טוב״ יהיה ו״עוד טוב,״ ״מזל אז
אחת. בחבילה

אור
ע! רבו

וליאורה
 לבית הפעם. לכם אני אשת־בשורה

 וליאורה בועז כלומר הצעיר, שרעבי
והשלווה. השלום שבו סחה), (לבית
 חצי לפני רק חלק. בל־כך הלך שזה לא
 וכבר פעמוני־החתונה, שם צילצלו ושנה
 בצער לספר נאלצתי אחרי־ינך קצר זימן

 מריבות, שם ׳שהולכות יגעים, שהעניינים
אפי הצעירה הבלה שלא־יודעים־מה־יהיה.

מסויימת. תקופה למשך הבית את עזבה לו
 עובר צעיר זוג שכל מסתבר והנה,

זה. את
 קטנים,״ פרינציפים על עמדתי ״בהתחלה

בהת מיזרחי. גבר כל ״כמו בועז. מספר
 על חיכוכים יש תמיד כשמתחתנים, חלה,

 הגענו אפילו בבית. הטון את שיתן מי
 יצא לא אבל להתגרש.״ לרבנות, פעם
כלום. מזה

 היה, שצריך מה כל נגמר. זה עכשיו
 פה־ושם, קטנים ויתורים רק זה כנראה,

הצדדים. משני
 במעונם. ושלווה שלום — שאמרתי וכמו

 בציור. ידו את מנסה החל אפילו בועז
 יום הוא מכוניתו של שיום־השבתון וכיוון

 למעשי־ אידיאלי יום לכם הרי השבת,
הסוגים. מכל יצירה,

 לציור ורוד, צבע לקנות גם מומלץ
̂ _ העתיד.

התוצאות. לגבי שים
 הזמרות של תרומות שמלות שם יהיו
 ושל אלוני, ומירי כץ ג־׳דזי נל, ריקי

 שביט, וציפי אליאן יונה השחקניות
 הלא ברקן, יהודה של האקסית של ואפילו

לב. עדנה הזמרת היא
 דומיהן, או גבריות חליפות גם יהיו

 פאר מני המנחים של מנידבת־ליבם
 וששי כשן יגאל הזמרים בהט, ואבי

פולי. החיוור הגשש ושל קשת,
 צימוק הפעם הוא שבעוגה הצימוק אבל
 לרעיון, שנתפס אמריקאי, מיליונר אמיתי.
 המשימה לצורך לארגן הוא גם הבטיח

 לב: שימו של, מלבושיהם ממיטב החשובה
 ודני טיילור ליז כרטון, ריצ׳ארד

סיפתח. בתור קיי,
 מוכן, הזוהר, שואפי בכם, מי ובכן,
 טיילור, ליז של שימלה לקנות למשל,

 ובחוסר־טעם במישמנים דווקא המצטיינת
? מזעזע

המציאות
 השחקן של המשותף הבוטיק פתיחת את

 נולד־ רחל והדוגמנית ברקן יהודה
אח שבועות לפני בישרתי שעליו פרב,

קול־ענות־גבורה. כניראה יציין דים,
 שאף רעיון על מישהו עלה סוף־סוף

עליו. חשב לא עוד אחד
 עלינו הבא החדש, ביודהאופנה לחנוכת

 שלשמו מיוחד, מיבצע מתוכנן לטובה,
 הישראלי הנוער ביגדי ממיטב אורגנו

פומבית. מכירה לצורך והבינלאומי,
 תוקדשנה המכירה הכנסות קודם־כל, אז

 לטובה. זו וגם לצה״ל, קרן־אור למיפעל
 מכובדת והתורמות התורמים רשימת שינית,
נייחד של גל מעוררת בינינו, וגם, מאוד,

טיילור ליז
מזעזעת הכי ׳השימלה




