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כריכיס. בזלילת הזמן מרבית עסוק היה

בלתי־ אורחת גם אוכלתמד
 נהנית הנראית זו, מזוהה

הכלה. של אמה שהכינה מהסשולענט בעליל
יש של אחד מיספר שחקן־הקולנועוהנדה החתן

ש מור, ונילי ברקן יהודה ראל,
הצבאית, בלהקה בשהיו קודם־לכן, שנים שתים־עשרה הכיר אותה

 השניים בבית־מגוריו. שבועות כשלושה לפני נפגש עימה ואשר
 עובדוז נילי, ולהתחבק. להתנשק חדלו לא מאושרים, ניראו

לבת. אס והיא רמת־גן עיריית של המישפטית במחלקה כפקידה

כבר ראתה היא דימעה. מוחה ברקן יהודה של אמו ק ך ך)| ע /י1 71
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הכתובה. כשבידה באושר, מחייכת לעומתה, הכלה, נילי לחופה. כלה מוביל אותו רואה

 כדי במייוחד, קרובים ידידים כמד, ונילי
בני המשמח. המאורע את עימם שיחוגו

הדי את המונים הציפו לא למצופה, גוד !
 יגאל שם היו בטוב־טעס. המסודרת רה,

ושוש ישראל פאר, וקרני מגי בשן, ומיקה
ו צביקה גולן, ונחמה דני גוטסדינר, נה

מאמ האורח מוסקונה, אריה פיק, מידית
 יגאל ובפפיון, בחליפה גילעדי מוטי ריקה

ה הזו, החבורה ועוד. ועוד שילון וזהבה
 מ- שמות של נכבדה שורה בתוכה כוללת

,,קליקה מהווה הישראלי, עולם־הבידור

 קליקות של לא-מבוטל מיספר מתוך אחת
 שאליה הקליקה זוהי זה. עולם המרכיב
 ואילך מעתה ואשר ברקן, יהודה משתייך
נילי. גם אליה תשתייך

 מנחם המפיק־במאי הגיעו יותר מאוחר
 בועז והבמאי רחל אשתו בחברת גולן

 בועז בלופו. יהודה את המביים דווידסון,
 ליהודה והזכיר הגדול, ביום התחשב לא

 להיות שעליו מאחר בשתייה, יפריז שלא
 בימת־הצילומים. על שבע בשעה למחרת

שולה, אשתו עם רווח זאב השחקן גם באו

קורן. אבי בעלה, עם חן שולה והזמרת
 בהתרגשות, עדיין לכולם, סיפרה נילי

 נדהם, הוא ואיך אליו צילצלה היא איך
 קומות ארבע לרדת לו אמרה היא ואיך
 שבוע. אחרי נישואין לה הציע הוא ואיך

 נילי שלחה פולט, השלוש, בת בתה את
 ומקנאה נרגשת קצת ״הקטנה :חברים אל

 לאכול איך יודעת לא עדיין והיא ביהודה,
שתע רציתי לא ״אז נילי, סיפרה זה,״ את

נוספת. התרגשות עליה בור
איתו. להתנהג איך בדיוק יודעת ״אני

 יודעת ואני שחקנית, פעם הייתי אני גם
 בלילה׳ מאוחר הביתה, חוזר שכששחקן

 טובה אשה צריך הוא בכלל, חוזר הוא אם
 ומישהו חמה, ארוחה צריך הוא ואוהבת,
 שאוכל מקווה אני איתו. לדבר שאפשר

ב לו שמגיע כמו טובה, אשד, לו להיות
לברכה. שבאו הידידים לכל אמרה אמת,״

 לעלות
ת 4 מו קו

ה ברקן משפחת מתכוונת ינתיים ,ף׳
 נילי, של בדירתה להתגורר צעירה •
 של לידיו אותה להעביר יצליחו אשר עד

 יחד השניים, מתכוונים ואז אחר. מישהו
 ארבע בצוותא לעלות הקטנה, פולט עם

 של השכורה בדירתו ולהתגורר קומות,
חדרים. ארבעה בת שהיא יהודה,

 ירח-הדבש. את חגגו לא ונילי יהודה
ב חמש בשעה יהודה קם החתונה למחרת
ב בימת-הצילומים על להיות כדי בוקר,
 כבר אנחנו דבר, ״אין בדיוק. שבע שעה
 צילומי עם נוסע אני לשם בנידיורק, נבלה

 הטרייה. לאשתו יהודה הבטיח הסרט,״
מהצילו הרוס תהיה אתה נבלה?! ״איזה
מקסים. בחיוך לו החזירה מים!״
ה הבטיחו ההתחלה בשביל כך, או כך

 דבר ערב, באותו עוד כי הדדית, שניים,
ילד. עושים הם ראשון,

 ויהודהברקן[שבוה
״איזה :צעק

השחקנים.) של בלשונם (הצלחה, שוס!״
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