
 קשים, חיים לו יש באמת לכם, אגיד מד.
 הזמן •שכל די לא פיק. צכיקה לזמר

 רומנים לו שיש בעיתונים עליו כותבים
 שהיחסים בזמן תתיכות, מיני כל עם

 שם* ■מידית העיתונאית אשתו, לבין בינו
כשהיו. טובים להיות יחזרו אוי;
 בחרוזים חידונים עליו שעורכים די לא

 חידות סיגי בכל הקוראים את ומבלבלים
 לצעירה נשוי שהיה אל״ף זמר בנוסח:

 כיש- בחתיכה התאהב ב״ית, כישרונית
 לזמר נשואה מצידה שהיתד. גימ״ל רונית

 בצעירה מצידו שהתאהב דל״ת, כישרוני
 טובה הכי החברה שהיא ד,״א, כישרונית

 אשתו שהיא בי״ת כישרונית צעירה של
הלאה... וכן אל״ף זמר של

 והנה האלו, מהצרות לו די לא אז
 פיק צביקה חדשה. צרה כעת לו באה
 להיות אם בשבועיים, בעוד להחליט צריך

יותר. ולא פחות לא להיות. לא או
 טלפון זממו קיבל שעבר בשבוע כי

י האמריקאי מסוכנו בחצי־הלילה׳ בהול,  קנ
 מברודוויי, מפיק כי לו ■שהודיע גרינגרס,

 המלט את הבמה על להעלות העומד
 ושמע שלו תמונה ראה מחזמר, בצורת

ב הרימלט שהוא־הוא והחליט קולו, את
 כמובן, המפיק, על קמו מייד התגלמותו.

 שמתאימים כמה עוד שיש שאמרו כאלה
 לזמן הוחלט ואז שכאלה, המלטים להיות

למיבחן. כולם את
 הפקלאות את אורז כך, אם פיק, ■וצביקה

 ואם ניו־יודקה. לטוס כדי בשבועיים, בעוד
 בדיוק זאת או, — יהיה לא או יהיה, הוא

השאלה.

חתונות
הגנרלים

 אלעזר דויד רב-אלוף(מיל.) דק לא
 של קציני־המילואים בתו. את השבוע השיא
 כסף הרבה להוציא השבוע נאלצו צה״ל

 כדי לחופה מחופה ולהתרוצץ מתנות, על
עמיתיהם. בשמחות להשתתף

 אב־ האלוף במטכ׳׳ל, אגף־תיכנון ראש
 בתו את השיא טמיר, (״אברשה״) רהם

 לחייל בצה״ל כחיילת המשרתת דפנה,
 בקורס-חובלים. כיום המשרת בחיל־הים,

 יריב, יופקד! (מיל.) אלוף־מישנה ואילו
 בתל- ביתו גג על ׳פרטית חתונה עירך

הי. לבתו אביב לי
ל באה קהילייודהמודיעיו צמרת כל

 לאור, דן הד״ר עם ליהי של חתונתה
 באוניברסיטת השוואתית לסיפרות מרצה

ב עתיקה סינית למדה ליהי באר־שבע.
 פגשה דשם סאן־פרנציסקו, אוניברסיטת

 להקים והחליטו לארץ, חזרו הם דן. את
בבאר־שבע. ביתם את

 המוסד ראשי את שם לראות היה אפשר
 זמיר צכיקה המיל. אלופי לשעבר,
 יגאל השרים שם היו עמלת. ומאיר

ב, וחיים אלץ ״ל  של מקומו וגם בו
בשיטתה. נפקד לא דדו

 לא זה, מסוג חברתיים באירועים כנהוג
 החלו ביין כטוב־ליבם האמנים. גם נעדרו

 ראשון הצעיר. הזוג את מברכים האורחים
 שתוך אופיר, שייקח היה המברכים

 במצבה לפתע נזכר הברכות הרעפת כדי
 מייות־ הקדמות ללא המדינה. של הכלכלי

 כמובן, בצחוק ומגדף, מחרף החל הוא רות
 קבל־ והודיע במקום, שנכחו השרים את

 לכך, מודע היה לא שעוד למי עם־ועדה,
ספינת־שוטים. על חיים שכולנו

 במבוכה, השרים את להביא לא כדי
 את במקומו והעלו מהר אותו הורידו
 זה גם אבל גורכיץ/ עמיקם המו״ל
 של הכלכלי במצבה בירכתו, באמצע נזכר,

 שלא בסיגגון היו שלו והטענות המדינה,
נמל־אשדוד, פועלי את אפילו מבייש היה

החדש האף

נמרי יוני
7 יפה לא או יפה

 במלון מתגורר שהוא לי סיפרו מנתי.
 וסיפרו תפוחים, ופניו חבוש כשאפו עמי

 אבל משגע. סולד אף פתאום לו שיש לי
 אף, בתור קודם, לו שהיד, מה שגם מכיוון

 לא בורא, כל-כך היד, לא מתכוונת, אני
במו- אותו שראיתי עד לסיפורים. האמנתי

[

 | ניתוח לעשות אסור יהיה נמרי שליוני
צדק. זה צדק באף? פלסטי

 של הברכה תור הגיע עמיקם אחדי
 מעין- הגובלנים יצרן סמבוש, איצ׳ה

 קודמיו של שהשמצותיהם קיוו כולם הוד.
 איצ׳ה אבל שלו. אלה לעומת יחווירו
 מבין שאינו הודיע הוא כולם. את איכזב

 הקללות את ישאיר לכן בכלכלה, דבר
 חמה בברכה רק הסתפק הוא לאחרים.

משהו. היה זה וגם לבני־הזוג.

או פיק
פיל א ל

טובטרמן ציונה
— תבוא *יי

זיסמן־מדר פינצ׳י
? תבוא לא או —

 פתאום מה ! פדאני עם שיצאתי שכחתי בכלל כבר ״אני
 בתדהמה. פינצ׳י שאלה בכלל?״ בזה נזכרה הזאת הטוכטרמן

ל הולכים הם שביי-הוק-אור-ביי-קרוק כך על עמד עמי ואילו
החיים. את לו תסדר לא מחומצנת בלונדית שום כי מסיבה,
 מה זה שאם החליטה שבמישפחה, המתונה שפינצ׳י, אלא
 שתתערב. היא מי הערב, את טוכטרמן ציונה לגברת שיעשה

 כשהם דני, שלהם הילד עם בבית, ועמי פינצ׳י נשארו וכך
 לבנאדם לו מזדמן יום בכל לא הכל, אחרי מרוצים. אך מאוכזבים

שכזו. בקלות מיצווה לעשות

׳11׳ שד

 יפי- הזאת? במסיבה היה לא מי בעיר. המסיבה היתד, זו
נע לא איש — ודיילות־צמרת טייסי־צמרת יפות־צמרת, צמרת,

 דוגמניות־צמרת, ספריות־צמרת, כולם. את קירקעה השביתה דר.
צמרת. כולם — בקיצור בתולות־צמרת, צמרת, קפד, שיכון־צמרת,

מפו מכוניות המד, בבלי שבשיכון הבית של מיגרש־החנייה
בק סוערת ומוסיקה עומעמו, האורות ופסבדו־מפוארות, ארות

כמובן. חברת־צמרת, תוצרת המשוכללת, מהמערכת עה
 לא פינצ׳י היפהפייה ואשתו זיסמן־מזר עמי הדייל ורק

 הזמינו, איך ועוד חס־וחלילד״ אותם, הזמינו שלא לא שם. היו
 היה הזד, והמישהו שלהם, ההזמנה על וטו הטיל שמישהו אבל
דוג- כידוע שהיא טוכטרמן, ציונה אלא יותר ■ולא פחות לא

פדאני. של בחברתו פינצ׳י בילתה הללו החודש־חודשיים ואת
 הם גם יבואו שהזיסמנים־מור הטוכטרמן כששמעה בקיצור,

 פינצ׳י, או חד־וחלק: שלה הצמוד לחבר הודיעה היא למסיבה,
 הוא פדאני, גם היה המסיבה מארגני שבין ומכיוון אני! או

ויבק ופינצ׳י, עמי אל טלפון שירימו משותפים מחברים ביקש
למסיבה. לבוא ולא כג׳נטלמים לנהוג מהם שו

 שאם שאמר מי אפילו והיה להתנדב, מוכן היה לא אחד אף
 את לה להגיד יכולה היא במסיבה, פינצ׳י את רוצה לא ציונה

 שעות השישי, וביום תורן, אמיץ נמצא שלבסוף עד בעצמה. זה
 זיסמך מישפחת בבית הטלפון צילצל המסיבה, לפני ספורות

הנדהמים. לבעלי־הבית נמסרה וההודעה מור,

 ובלונדית־צמרת לשעבר מפורסמת־צמרת לשעבר, מנית־צמרת
בהווה.
 טוכטרמן ציונה אחד. פעוט דבר בשל הכל למה? זה וכל
 זמן- מזה יוצאת טזכטרמן, כני של גרושתו שהיא הנ״ל,

המפורס פדאני מתכשיטי פדאני כני הטייס של בחברתו מה
 עוד בקיצור, שלו״. ״המאהבת אפילו לה קוראים החבר׳ה מים.

 הוא ציונה, את בכלל הכיר האמור פדאני שבני לפני הרבה
 עמי. של חברה כבר היתה שהיא בתקופה היפה, פינצ׳י עם יצא

חודש־חודשיים. לאיזה נפרדו והם אז, קצת רבו ועמי פינצ׳י

 ומוקף ומקסים, ושזוף, חתיך, כזה הוא
 כמו מנשות־חברה החל :עת בכל חתיכות

 בסתם וכלה ריים־דייוויס־־שאולי, מנדי
 ב־ או בחוף־הים אליו שנדבקות חתיכות

 ■מבלה הוא שבהם למיניהם, פיאנו־בארים
לילותיו. את

 והסטודנט הזמר־לשעבר נמרי, יוני
 לנסוע הנראה ככל העומד כיום, למלונאות

ה בעזרתו קאריירה לעשות כדי לפריס
 השתנה סכן, חיים האמרגן של אדיבה

 רותי אשתו, אותו עזבה מאז לחלוטין
 ושל שלה הקאריירה של לטובתם נכון,
קריכושיי. דויד
 עבר שהוא בגלל זה אם יודעת לא אני
 שאולי הצייר אחיו של בחברתו לגור

 אליל־חתי- ׳תודה־לאל, הוא, שגם נמרי,
 הפך שהוא שמאז בגלל או ידוע, כות

 מנוחה. רגע לו נותנות לא הן חופשי
אמיתי. מקסים הפך פשוט הבנאדם אבל
 למר, למה? אתם לי תגידו אולי אז
 באף? פלסטי ניתוח לעשות צריך היה הוא
 הזה הניתוח על ששמעתי נשבעת אני

הא־ לא אבל שבועות, מיספר לפני כבר

ודגל נס ציונה שאו


