
זה חסרים
חשוב

השוב כל את לבלבל גמר שהוא אחרי
 רשות מנכ״ל החל ובטלוויזיה, ברדיו תים

 את גם לבלבל ליכני, יצחק השידור,
הבחורות.
 אחדות שנים מזה ידוע ,39ה־ בן ליבני,
 רכיקוכיץ. דליה המשוררת של כגרושה

כלו שהתגרשו לפני קודם־לכן, שנים כמה
 עורך דק אז שהיה ליבני, היה ידוע מר,

 צה״ל, גלי את גם שקיבל לפני עוד במחנה,
רביקוביץ. דליה של כפרוד

לפ מתגוררים, היו הם ההיא בתקופה
ב לחוד, אחד כל לפעמים ביחד, עמים

 היו והשכנים ברמת־חן, ליבני של חווילה
 משם !נשמעו לא פעם שאף להישבע מוכנים
סו זוג היה זה צלחות. ■ניפוצי או צעקות

מצב. בכל לידי
הס פעם־לחוד פעם־ביחד של הסידור

 עורכת־הדין את ליבני הכיר כאשר תיים,
 היד נדמה פתאום מאז, פיירשטיין. אתי

 הגדושה־המשו־ דליה, עם שהסיפור לכולם
סופית• הסתיים ררת,

 הפתעות יש האחרונים בשבועות אבל
 שלה שהתואר אתי, אומנם, זה. בעניין גם

ממ־ שלי״ ״החברה הוא ובפיו ליבני אצל
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דשימחה הסוף בא {

 בקרב מדינת־ישראל של והכללי המדיני שמצבה שחושב מי
שיקום! — ■שפיר הוא העולם אומות

 מספיק יש העולם בבירות ישראל שגרירי שלכל למרות אבל
 עליז שהוא אחד שנדיר יש לדיפרסיה, להיכנס טובות סיבות
 את דופקים המדינה. של מצבה עם קשר שום ללא תמיד, ושמח

בשלו. ממשיל הוא — דופקים ■לא או ישראל
 אי- דיפלומטיות, תקריות לחולל לא וכדי מובנות, מסיבות

 לכם להגיד יכולה ■שאני מה כל שמו. את ברבים לפרסם אפשר
בו. כל ששימחת זה רק הוא

 במו מהיום. לא עליז הוא עליז שגריר אותו — בבה אז
 •עוד שנים, הרבה הרבה כבר בשטח פעיל הוא שאומרים,

 בזמנה זאת ידעה אילו החשובה. למשרתו שהתמנה ■לפני הרבה
 המישפחה חיי על <ניניים בשבע שהקפידה מי מאיר, גולדה
 מעוללת שהיתר. ייתכן שלה, הממשלה עובדי של האישי והמוסר

 ישראל שגריר כיום תקוע, ליוסף בשעתה שעוללה מה לו
 דרום־ ממדינות באחת שגריר ממישדת לפרוש שנאלץ באו״ם,

 לסיפורי- האזינה שרת־החוץ, אז שהיתר, שגולדה, מפני אמריקה
לאוזן. מפה עליו שסופרו מכוערים רכילות
העליז. השגריר של לסיפורו סוף־סוף מגיעים אנחנו וכאן

רצופות ■שנים שש במשך היתד, שגריר שלאותו ■מסתבר ובכן,

 שגריר של אשתו מאשר יותר ■ולא פחות ■לא שהיתר, מאהבת,
 מילין אלפי מרחק כעלה ■עם שהתה אומנם היא אחר. ישראלי
 שהאהבה סוד לא כבר זה אבל העליז, ■השגריר של מגוריו ממקום

גבולות. יודעת אינה
 ומי באהובה. לפגוש כדי עולם, חצי לפעמים טסה היתד, היא

 בעלה כיהן בה מהמדינה שיצא הדיפלומטי הדואר את בודק שהיה
 לוהטים מיכתבי-אהבה גם השאר, בין שם, מוצא היה כשגריר,
לשגריר-האהבה. שייעודו

 אדמת על דווקא ידעו הם שלהם ביותר המאושרים הימים את
 החטופות בפגישותיהם ולא המולדת, חופשות בתקופות הקודש,

 דירת- להם היתד, בישראל, כאן, בעולם. שונים במקומות־מיפגש
 מישרד־החוץ, מעובדי אחד על־ידי לרשותם שהועמדה סתרים

ביניהם. הדיפלומטיים הקשרים את מהדקים היו הם ובה
 הזה העסק והמשברים, הסערות בל אף על אבל להאמין, לא
 בדרגה אז הועלה ■העליז השגריר תמימות. שנים שש מעמד החזיק
 לתאם ידע הוא ■כאמן־התיאום, יותר. רמה למישרה ונשלח

עמיתו. אשת ■גם לכאן תגיע ■בארץ, ביקוריו בעת שבמיקרה,
 לרומן סוף גם הגיע והשמחים, הטובים הדברים לכל כמו אך

 המקורנן, עמיתו לאשת העליז השגריר הודיע לאחרונה הזה.
עימה. היחסים את לנתק ■נאלץ הוא אבל מצטער, שהוא

 מפסיקים, בעמים ישראל דבר ■שנושאי לחשוב מאוד עצוב
 מתחילים אהבה, לעשות מפסיקים אם כי ■לאהוב. לאט־לאט,

■לשימחה. ■סוף בא ואז כידוע. מילחמה, לעשות

זרכיקוכיץ ליכני
ולא כן

 בפעם פעם מדי אבל איתו, להתגורר שיכה
 באירועים דליה, עם בפומבי מופיע הוא

 בשעות שנערכים באלה בעיקר שונים,
הלילה. של הקטנות
 ״למרות ליבני, אומר רוצים,״ אתם ״מה

 טובים.״ חברים ■נשארנו שהתגרשנו,
 הדברים אחד זה חברים ממגי, ■ותשמעו

בחיים. לבן־אדם שיש ביותר הטובים

טוב במצב מיליונר
 לתל- מפרנקפורט אל־על טיסת דיילות

 אותן שהקסים זה כמוקסמות. ישבו אביב
 שהציג 45 כבן יחסית, צעיר נוסע היה

עשיר. כאיש־עסקים עצמו
 לא הראשונה, במחלקה שישב הנוסע,

 שהתרכזו לדיילות, סיפר הוא זמן. ביזבז
 את להציל כדי לארץ בא שהוא סביבו,

 את המתמוטט, בריטניה ארץ־ישראל בנק
 מה כל להציל ובכלל, המדינה, כלכלת

אבודות. ■נשמות במה כולל שאפשר,
 הזה, הרב הרושם את שיצר אחרי רק
 לנד גם בא שהוא מפה־לאוזן, להן, גילה

רוצה כלומר, משלו. פרטית ■שימת־הצלד.

 ראש־עיד, יש יום־יום של לירושלים
 קולק. טדי בשמו, אותו מכירים שכולם

 וגם לילה, של ראש־עיר גם לה יש אבל
 הפרטי: בשמו רק אבל מכיןרים, כולם אותו

דודו.
 אל דודו? מאיפה דודו? מה דודו? איזה
 שאף מפני לכם, יגיד לא אחד אף תשאלו.

יודע. לא פשוט אחד
 כעוזר- עובד הוא שם בטלוויזיה, אפילו

 את (מחק מפיק/עוזר־במאי/מזכירת-הפקה
יוד לא ידוע), לא זה גם כרצונך, המיותר,

גד. הוא איפה או שם־מישפחתו, מה עים
 להניח יש שלו. החתיכות על לדבר ושלא

 הוא שברור מה אבל יודעות, לא הן שגם
 ואיזה! חתיכות, יש לבחור כי ידועות. שהן
 שהיה מי של בתו טרכלוס, בהלנה החל

 טרב־ יהודה הנודע הירושלמי המיסעדן
הטו בירידתו כלה, לא אבל והמשך, לוס.

הקרו ידידתו שהיתה מי אדלר, יעל בה
 שזה לפני רוטבליט יענקל׳ה של בה

 מעל עד והתאהב שני רינה את הכיר
אחר. סיפור במובן, זה, אבל לראש.

 דבר שום יודעים לא שאנחנו כמו אז
 עלינו יודע לעומתנו, הוא, הרי דודו, על

 פרטי, שם באוזניו להזכיר מספיק הכל.
הפר שאר כל את למסור ■מוכן כבר ■והוא
 מי ואיפה, צהריים אכל מי יודע הוא טים.
 והכי שנייה, או לראשונה ואם לסרט הלך

מי. ועם לישון, בכלל הלך מי — חשוב
 דודו בירושלים, שאומרים כמו בקיצור,

 כולם את מכיר בל־יכול, כל־יודע, הוא
 הוא סוראמללו אם אותו. מכירים וכולם

אז ירושלים, של והסיפורים חיי־הלילה מלך

 וטובה, כשרה ישראלית, ■בחודה גם למצוא
 מוכן הוא כתמורה, לו. להינשא שתסכים

 חיים לה ״?לתת מישראל איתו אותה לקחת
מלכה.״ כמו

 הן שגם המקום, על החליטו, הדיילות כל
הטו ידידותיהן את לפחות להציל, יכולות

 פינקם־ את שלפה אחת כל ביותר• בות
 את לבחור והכתיבה שלה, הפרטי הטלפונים

הטו חברותיה של ומספרי־הטלפון השמות
 — ואלמנות גרושות רווקות׳ — ביותר בות

שכיוחו־במותניו. למיליונר שיתאים בגיל
 הטיסה, של הראשית הדיילת אבל

 של הדיילות מצעירות דווקא אינה אשר
 היא כי החליטה היא אחרת. חשבה על, אל־

 אפשר וכי זו, לתכלית ביותר המתאימה
המקום. על העיסקה את לגמור בהחלט
ו •המיליונר על התנפלה ראשון, כצעד

 של הרשימה את בחמת־זעם ממנו חטפה
 עמל כתיבתה שעל מתחרותיה-בפוטנציה,

הרבה. כל-כך
 לא־כל־כך שלנו שהמיליונר מסתבר אך
 את דחה הוא תוקפניות. בחורות אוהב

מכל־וכל. והצעותיה הראשית הדיילת
 הראשית הדיילת ללא יושב, הוא כעת

 בתל־ הילטון במלון הרשימות ללא וגם
 הזה המלון של שבלובי לו, סיפרו אביב.
הסוגים. מכל כלות של שפע למצוא אפשר

שלו. הלא־מוכתר הסגן הוא דודו
 ירושלמי — אספר ■ומה עוד אגיד מה
 הביתו! הולך לא פעם שאף כזה כזה• גיזעי
 בבית־ בטעמון, עניין סוגר שהוא לפני

הקטנה. ובגלריה האמנים

השבוע חתיך
המ למלך גם כמובן, אותו, שהופך ■מה

 בעיר ומקומות־הבידור החבר׳ה של סיבות
 נהגי־המו־ של חביבם — ומכאן העתיקה,

 העיקרי. ומקור־פרנסתם הירושלמיים ניות
משם. טוב שם טוב — נאמר כך שעל

 שכן. מסתבר נו, — לא כן לא כן לא כן
הפו שדרן־הטלוויזיה של מעריצותיו לכל

ה הרי רז, (״משנק׳ה״) מנשה פולארי
להת בסוף החליט הוא האחרונות: חדשות

רינת. היפהפייה מאשתו גרש
 את השמועות שטפו רבים חודשים משך

 עבר שחור חתול כי ובישרו ירושלים,
 להופיע המשיכו אומנם הם השניים. בין

 אבל רישמיות, מסיבות מיני בבל ביחד
 אחרי כי לספר, ידעו הרעות הלשונות
ושונאים. רבים תמיד הם המסיבות

 משיב: היה הוא מנשק׳ה, כך על כשנשאל
 מתגרשים.״ לא אבל בסדר, לא ״משהו

 משיבה: היא היתד. נשאלת רינת וכשהייתה
 כזה.״ דבר לשאול חוסר־טאקט ״זה

 חזרה רינת כאשר והלכו גברו השמועות
 שמחצות בשעות בעיקר כקריינית, לעבוד
 לרשות־ דימתחרה בתחנה ואילך, הלילה

צה״ל. גלי השידור,
 סופית, להתגרש השניים החליטו כעת

 בכן שוב יתחילו הם כמובן כן, אם אלא
לא. כן לא כן לא

רז ורינת מנשה
לא או כן


