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<ונה וח<ה | מתחתו כנר דן
נץ עם

 דן את שזיכו הטובות, האמהות כל
 ודאי תהיינה השנה״, ״בן בתואר כנר

 שהילד־טוב־ הידיעה למיקרא המומות
 כן! כן, מתחתן. שלנו הלאומי ירושלים

 הבלתי־ בתואר עתה שמחזיק מי
וה הפופולריים הרווקים אחד של מעורער

 יעזור ולא לרבנות, הולך בארץ מבוקשים
דבר. שום
ברדיו, חטיבת־הביצוע מנהל בתור כי

 דני מרגיש אז עד שבסן־&רטין. כנר של
 דפנה אם אפילו ליום, מיום מצעיר שהוא

 פשוט הוא מהטיסות. מתנות לו מביאה לא
 לו יש דבר, כל סתם לקבל אוהב לא

 את לעקם עלול והוא מאד מייוחד טעם
? מהתחלה מריבות שתהיינה למה אז האף,
 ששניהם הוא בעצם, ביותר, שחשוב מה

 כלום. יעזור ולא השמיים, עד מאושרים
עולצת ממש אישי, באופן אני, לי, תאמינו

בנר ודן ווב דפנה
משותפים חיים

 שהוא דני על לסמוך יכולים בהחלט אתם
 גם אלא החלטות, לקבל רק לא יודע

חד־משמעי. באופן אותן לבצע
 בגדר מעולם היו לא דני של הרומנים

 היה הוא פופולרי קריין בתור כי סוד,
 פרטיים אינם הפרטיים שחייו לכך מודע

 את להסתיר ניסה לא אפילו הוא ביותר.
 שלו, האחרונים הגדולים הרומנים שני

 ברוכין נאווה הזמרת עם ניהל שאותם
 אבל פרידמן. טליה הסטודנטית ועם

 ניסו בלתי-אחראיים שטורי־רכילות למרות
 כימעט לחופה מתחת אל להובילו לא־פעם

 השבוע באוזני כנר הצהיר כורחו. בעל
מעולם. דברים היו שלא

 אחת אף עם דיברתי, לא מעולם ״אני
 לי, שהיו המועטות הרציניות מהחברות

 שהנושא הראשונה הפעם זו רבנות. על
 גם הוא אותו, שהזכרנו וכמו מוזכר, הזה

בהחלטיות. אמר ייעשה,״
 היפה על אל־ דיילת היא והמאושרת

 ״לא היא כי דני אומר שעליה ווג, דפנה
ואינטלי נחמדה חכמה, גם אלא יפה, רק

להחמיץ.״ שאסור אחת ובכלל גנטית,
 את השניים? בין הרומן המריא וכיצד

 זה. בשלב לגלות, מוכנים אינם הם זה
 שהוא רק זה לומר מוכנים שהם מה

 למקום־ כיאה סילוני, בקצב התפתח
 הם רגע אותו מאז הכלה. של עבודתה

 ש־ לכם, ודעו ומאושרים. צמודים ניראו
 כי בעייה, זו מדני מאושר יותר להיראות
 פשוט לחלוטין, בלתי־עציב הוא הבן־אדם

 להם שחלפו וכמו מיקצועי. ומבסוט חייכן
ש פה-אחד החליטו הם בצוותא, חודשיים

זה. עם זה מתחתנים שניהם והפעם זה, זהו
 מיספר לפני האחרונה מחברתו נפרד דגי

 זה״. היה לא ״שזה בגלל פשוט חודשים,
 הממושך, הרומן את סיימה היא גם דפנה
 דרו־ רמי תעשיין־הפלסטיק עם לה שהיה

 להצעות. פתוחים שניהם היו וכך ייאנוב,
̂זה וחוץ גדולים. ילדים בהחלט כבר הם נ

 הולדתה יום את בקרוב תחגוג דפנה
 שלושים ספר כבר הוא גם ודני ,28דד

 חיפשו שהם תחשבו שלא ורק ימי-הולדת.
 יבוא שזה ידעו שניהם כי להתחתן, בשביל

ספונ אבל טוב, ספונטאני. באופן להם
 על להעיד יודע דני כי יחסי, דבר זה טאני
 בצורה החלטה קיבלתי לא ״מעולם :עצמו

 והחלטנו טוב, חשבנו פשוט ספונטאנית.
מחפשים.״ שאנחנו מה בדיוק זה. שזהו

 הם כי יחד, גרים לא עדיין הם בינתיים
 מה לשם אז מעט, עוד מתחתנים במילא
 ירושלמים, שניהם הרי בסך־הכל למהר?
בדירתו להתגורר יעברו הם החתונה ואחרי

 האושר מרמת יותר כיום מאושר שדני על
לו. מגיע באמת כי שלו, הרגילה
 שיהיה מגיע לדפנהל׳ה שגם מזה, חוץ

 המעוניי־ כל לידיעת אז דני. כמו בעל לה
 לזוג מיבמף־ברכה למישלוח המועד נים,

הקרוב. יוני חודש הוא החדש
 כל טוענת שאני מה שוב שמוכיח מה

 עושים הנכונה, בצורה בא כשזה הזמן:
טוב. לדבק ונאמר ולעניין. מהר זה את

המתוקים החיים
ב לטפל בן־אדם יכול זמן כמה טוב,
 ליבם, למרורי להקשיב אחרים, של בעיות

 הם ואיך להם׳ רע כמה ולשמוע ולראות
 ? עצמם ועם אחרים עם מסתדרים לא

מזה. להשתגע אפשר הרי
 פסיכולוג עושה מה למשל, תראו, אבל

 המכון בעל דודי, (״דודי״) דויד ד״ר כמו
 עצמו את לפצות כדי שמו, על הפסיכולוגי

 לשפר כדי ובמייוחד שלו, הצוות ואת
 דוגמה קחו שלו. במכון החיים איכות את

 להיות צריך זה לפני עוד אבל ממנו.
 שאצל למסקנה להגיע על־מנת פסיכולוג,

 מסדי- בעיות מתעוררות מסויימים אנשים
 חלק לקחת מבקשים כשהם מאד מות

סביבם. המתחוללת בתרבות
במכו נוסע פסיכולוג כל לא תודו, הרי

 רודי. דודי כמו ספורט אלפא־תמיאו נית
 לעצמו להרשות יכול לא עדיין אומנם הוא

 כמו יקרה מכונית חבר-צוות לכל לרכוש
 יכול כן דווקא שהוא מה אבל שלו,
 המכון את להפוך זה בשבילם, לעשות היה

 מישפחתי מועדון־נופש שלהם המפורסם
העבודה. שעות לאחר
 כדוד־עף, ומיגרשי מיגרשי-טנים בנו הם

 פתחו ופינג-פונג, ביליארד שולחנות קנו
 ישתעשעו למען זאת וכל לברידג׳, קורסים

ויתרגעו.
 המכון אנשי הפסיכולוגים מן אחד כל
ב בשבוע שעתיים משך לעסוק חוייב

 מקופחים. אינם הפציינטים ואפילו ספורט,
 העיקר ולמוסיקה, לציור חוגים להם יש

ש ההתבטאות וכושר יכולת את שירחיבו
 שיושב שלהם הגוף עם משהו ויעשו להם,

 הבעיות על וחושב הטוסיק על היום כל
ישלו.

 בשבילכם. לי חדשות עצמו, לרודי אשר
 אחדים, חודשים לפני התגרש, שהוא אחרי

ד״ר הפסיכיאטרית הראשונה, מאשתו

 לאשה לאחרונה לו נשא הוא דודי, עדה
 בשם ונאה צעירה ארכיטקטית-פנים

 הייתה שהיא בזמן הכיר שאותה ורדינה,
 בה, טיפל שהוא אחרי במכון• בטיפולו.

 החליטו הלב, על לה שהיה מה כל ולמד
 ביחד. להיות להם טוב שבסך־הכל השניים

 לשנתו המתקרב דודי, נראה נישאו ומאז
ממש. להאמין לא ליום. מיום צעיר ,60ה־

של קילוגרמים 20ב- לאחרונה רזה הוא
״בן־אדם בעצמו: לי שגילה כמו מים

 הזאת במדינה שיש תגידו שלא דק
והשק שדיעותיהם תרבותיים, לא אנשים

 עד־כדי־ להם חשובות הפוליטיות פותיהם
אחרת. שחושב מי עם ידברו לא שהם כך

הפו היום כי עברו. האלה הימים כן,
ו תרבותיים יותר הרבה שלנו ליטיקאים
ה את לי סיפרו שכאשר עד מתקדמים,

 את בזוכרי האמנתי, ילא ממש הבא, סיפור
ב לניצים היונים בין המריבות סצינות
שלנו. הנהגה

 ידוע, דין עורר־ הליכוד בסיעת יש כי
 חבר-כנסת לא כבר אומנם הוא שכיום
 המועמדים אחד בעבר היה אבל מכובד,

 וכך, מיפלגתו. ברשימת היותר־ריאליים
 שהוא פשוט, לאזרח גם לקרות שיכול כמו

 ל- גם לכנסת, ריאלי מועמד לא אפילו
 שהיה עד זוגתו, עם בעיות היו פרקליטנו

 בסכום מבוקשה, כל את לה לתת מוכן
 לו שתתן ובלבד ספרות׳ חמש בעל עגול
גט.

 שפע מעניק עורך־הדין היה ובדבזמן
מכו כנסת חכר־ של לרעייתו אהבים

 מפורסם ח״כ אותו של שדיעותיו אלא בד•
 הוא הפרקליט. של לדיעותיו מנוגדות היו

 הוא הפרקליט בעוד מובהקת, יונה פשוט
 לא אהבה הרבה הטבע, מדרך אימתני. נץ

 בין זאת, לעומת אבל השניים, בין שררה
 אחדות־ שררה דווקא היונה לאשת הנץ

מושלמת, דעים
 ואחרי ליונה, הדבר נודע דבר של בסופו

 היתד, אשר מאשתו, סוף־סוף התגרש שהנץ
 יחד לגור עבר פשוט הוא מזכירתו, בעבר

 שניהם על האהובה אשתו, ועם היונה עם
 קצת גם הוא ׳שהיונה היא הצרה גם־יחד.

ל להעניק מסוגל אינו שכבר כך מבוגר
כ הנץ שעושה מה עונתה, את אשתו

שימחה.
 אידיליה כששוררת :אתכם שואלת ואני
 ומי יוסד. פה מי איכפת, למישהו אז שכזו,

נץ?

 מאד ק1רח
מהלב

ש מהארץ, היורדים לרשימת אז טוב,
 עוד להוסיף לכם מותר כבר, מכירים, אתם
 לב. עדנה הזמרת של זה מוכר, אחד

אותה? זוכרים
 ולא רעים להיות לא נא באמת, אבל
 את לקבל אפשר הכל, אחרי גבות. להרים

 ב־ בעלה את מצאה שהיא שלה, התירוץ
 הבעל. אחרי הולכת הרי והאשה ניו־יורק,

 מוצאים לא עדנה, של זה כמו בעל כי
בישראל. לא ובטח יום בכל

 דה־ ז׳אן־ז׳אר! הוא שמו ראשית,
 בארץ לי תמצאו לכו נו, פונטיין. לח

 שיש אחד ועוד כזה, אצילי שם עם מישהו
 ההו־אנד־הו כל את המארחת מיסעדה לו

 אצלו, אוכלים האמריקאי. בעולם־הבידור
 אינגריד מינלי, לייזה השאר בין

 ברט ואפילו טיילור ליז ברגמן,
 לספר יודעת עדנה תאמינו, ולא בכר!*.

באו בהם נגעה אפילו שהיא בהתרגשות
 פשוט היא התרגשות מרוב אבל אישי, פן

איתם. להצטלם שכחה
 רואים לא אתם שאם תגידו אל טוב,
 מאמינים לא אתם אז פאקט, שלה תמונה

יש בחורה להבין שאפשר לי תאמינו לה.
 רואה שפיתאום מחיפה, פשוטה ראלית

 ועוד העיניים מול האלה הגדולים כל את
החוקי. בעלה של ממטעמיו סועדים כשהם
ומס והערצה, באהבה עליו מדברת היא

 שהיה הדבר על למענו ויתרה שהיא פרת
 חלילה, ישראל, לא לא, ילה. חשוב הכי
 למענו, מוכנה, היתד. היא השירה. על אלא

 ה־ כל את ולארח להופיע להפסיק אפילו
שבמיסעדה. אח״מים
מרגי היא בניו־יורק רק זה, לעומת אבל

 חשובה ישראל וכמה ציונית היא כמה שה
 לפני נכחד, היא שכאשר כך, כדי עד לה.
 היא גאץ, יהורם של בהופעה קצר זמן

דימעות־התרגשות. הזילה ממש
 שאישתו מזיז, לא כנראה זה לבעלה

 ישראל. המילה לשמע מתרגשת כל־כך
 להתייחס מתחיל כבר הוא שני, מצד אבל

 כבר מוכן ואפילו הזאת, הקטנה למדינה
 לראותו נזכה אפילו אולי עליה. לשמוע
 הקודם החבר של במיסעדה אוכל בקרוב,

שאודי. רפי הוא הלא עדנה, של
 שעשתה הראשונים הדברים אחד כי
 לבקר היה בארץ, בביקורה אשתו, כאן
 ערב- לבלות נהגה שבו מקום באותו שם,
 שאלה שהיא לפני לא אבל בעבר. ערב

 ״אתם שלה: המלווים כל את בתמימות,
 לשם?״ להגיע איך אזכור שאני חושבים

הגיעה. שהיא עובדה

 הוא הגופני.״ למצבו לדאוג צריך בגילי
 שלו האלפא־רומיאו את להחליף מתכונן

תו מאותה דדמושבית במכונית־ספורט
בכדור ניבחרת שלו במכון לו והקים צרת,

וכדור־עף. יד
 לליגה, ייכנסו גם הם זמן־מה בעוד

 שניבחרת תראו ועוד מבטיח, שהוא כפי
 להם כי דחוק. תגיע הזאת הפסיכולוגים

 מתוך משחקים הם לפחות. אחד, יתרון יש
חייהם. איכות את משפר שהמישחק הכרה

רודי דויד ד״ר
יפים חיים


