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 על היום לראות אפשר חתונות בכמה
מט שני באורך ענק לוקוס דג המיזנוך

 הפעור כשבפיו בפירות־ים, מקושט רים,
 יום בכל לא גם אבל, 1 קטנים דגים עשרות

מ דוניץ, אריה המיליונר הקבלן מחתן
 בנו את ומאדה־קזנטיננטל, מלון בעלי
 לבית אפתי כמו כלה עם ועוד יעקי
 מ־נ־ ואהרון אנה של בתם מכנס,

אם־המושבות.
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 רמאדה במלון נערכה שהחופה מובן
 לספר ומיותר פרחים, במאות קושט

 שהו המלון, אשף של הגדול יומו גם זה
 הקו דימיונו כמה עד שלו לבעלבית כיח

פורה. לינרי
 הצורות בכל וסלטים בשרים שם היו כי

ש — הכמות על לדבר שלא האפשריות,
 מהמוזמנים כפול אורחים למיספר הספיקה
שהגיעו. הרבים

 שבאו החשובים האורחים שכל אלא
 שבאו החשובים וכל מחדל, במייוחד
 הזוג של בראש היו לא מהארץ, במייוחד
 בחוג הערב מרבית את שבילו הצעיר,

חבריהם.
 המישפחתי, כגאון נחשב יעקי, החתן,

 לימודיו את סיים וחצי 15 שבגיל אחרי
 הספיק הצבאי לשירותו ועד התיכוניים,

כשהתפז בטכניון. לימודיו את גם לסיים
חב את יעקי כינס האורחים, מרבית רו

 הוא מייוחד־במינו. טכס נערך ובמקום ריו׳
 ומסר הערב, כל מוסתר שהיה גביע שלף
 מסתבר מהחבר׳ה. לאחד כבוד אחר אותו
 ברשותו שהיה הנודד, הרווקים גביע שזהו

 הוכיח שהוא עד ארוכה, תקופה יעקי של
 להעביר ויכול התחתן כבר שהוא לכולם

הלאה. הגביע את
האמי הגביע בלעדיו, או גביע עם אבל

 לי תאמינו אוצר, כזה ועם אסתי, היא תי
המפה. על ששניהם

 היתה השבוע השלישי ביום זהו, אז
 בתל־אביב בגן־אורניס להיערך צריכה

קי הישראלי. הספורט של חתונת־השנה  מי
 עמד הישראלי, אליל־הכדורסל כרקוביץ׳,

 זמן מזה הברתו את לאשה השבוע לשאת
 גביע שימחת ומאז סובול שדי רב,

 שהיתה זו כמו שימחה נערכה לא אירופה
השבוע. להיות צריכה

 קרה לא מבינים, כבר שאתם כפי אבל,
בטיח. ולא טבעת לא חופה, לא דבר, שום

 החליטו החתונה לפני ימים שבוע פשוט,
 יותר להגיד מה להם אין שפשוט השניים

 אז החתונה, לפני ככה זה ואם לזה. זה
החתונה. אחרי יהיה מה לתאר נקל

 לחתונה, מוכן היה כבר כשהכל וכך,
 שלי, שקנתה ל״י 2500ב־ הכלה שימלת

 ואפילו למגורים הדירה לאורחים, ההזמנות
 ברקוביץ׳ מיקי החליט ברבנות, הרישום

מתחתן. לא שהוא
 שלושה הזאת למסקנה מגיע היה אילו

 היה שהוא ייתכן יותר, מוקדם שבועות
 של הטוב שמה את קצת להציל עשוי

הביניבשתי. הגביע במשחקי ישראל נבחרת
 המסע על לוותר מוכן היה מיקי אבל
 ובארצות־ הדרומית באמריקה הזה, הנפלא

 חודש כשלפני החתונה. בשביל הברית,
 היה הוא החתונה, את לדחות לו הציעו

 שהזמן אלא ההצעה. בעל את לטרוף מוכן
 עצמו מיקי הגיע ועכשיו שלו. את עושה

 לפחות בשבילו. לא זה שחתונה למסקנה
 מפחד קצת שאני ״החלטתי זה. בשלב לא

הצהיר. הוא חתונה,״ של הזה מהעניין
 הולכים לא־כל-כך כאלה שסיפורים אלא
של ביטול-החתונה סיפור מאחרי היום.

 או לו להאמין אם יודעת לא כבר אני
 שהוא הזמן כל טוען הוא אחד מצד לא.
חתי מחליף הוא שני, ומצד להתחתן, מת

העלי קליפורניה בימי כמו יום כל כות
 חשוב. יום כל נתן אייבי אצל כי זים•
 סימן יומיים, אצלו מקבלת בחורה ואם

בריבוע. חשובה שהיא
 השמועה הוא באמת שחשוב מה אבל

ה מאז בעיר משתוללת שהחלה האחרונה,
 הופיע אייבי כי הגן. הסרט של פרמיירה

 סתם ולא חדשה, חתיכה עם לפרמיירה
בצו חן נקודת לה שיש אחת אלא חתיכה,

 כמו העיניים, בין בדיוק המצח, על לב רת
בהודו. המייוחסות המישפחות לבנות

 מצא סוף־סוף שהנה משוכנעים, היו כולם
 לכם כידוע כי לבבו, בחירת את אייבי
 יתאים שידוך ואיזה הודו, יליד הוא אייבי

? מהבית בחורה של כזה לא אם יותר לו
 עושים שהם עליהם לספר התחילו כבר

 בשביל לנחשים סלסלה שקנו ביחד, יוגה
 עם זוגית מיטה הכינו ואפילו להם, לחלל

הגיעה טובה, שמועה כל וכמו מסמרים•

ה לזוג שקניתי וכימעט אלי, ישר זו גם
 חיית־בית. בתור קדושה פרה איזו מאושר

דו שלא התברר, קצר בירור שלאחר עד
 אלא היתה לא החתיכה מסמרים. ולא בים

 שקוראים אייבי, של מאד טובה ידידה
 היתד, מיצחה שעל ושנקודת־החן גבי, לה

לתל מתחת שרשרת על תלוי שהיה קמע,
הודית. שהיא חשבו כולם וככה תלים

 את הכחישו הידידים ששני אחרי ועכשיו,
 פתוח עדיין שהוא אייבי הודיע השמועה,
 יומיים כעבור לי, להוכיח וכדי להצעות.

 כמו בדיוק גדולה, מסיבה בביתו ערך הוא
 שבאותו היות אבל חודש. כל עורך שהוא זו

האור את חשוב, יותר דבר לי היה ערב
ה ואת יום, כל במילא פוגשת אני חים

 יכולתי לא בעל־פה, מכירה אני תפריט
 היה כבר שאייבי לי סיפרו אבל להגיע.

חדשה. חתיכה עם שם
 יוצא שאייבי לפני תמיד, שאמרתי וכמו

 אבל יתחתן. שהוא צ׳אנס אין לגימלאות
ה כל אצלו יום, בכל כמו היום אז, עד

פתוחות. אופציות

כרקופיץ ומיקי סובול שדי
האחרון ברגע חרטה

 רציני יותר הרבה עניין מסתתר ושלי מיקי
לחשוב. שיכולים ממה
 במטוס, שלי את הכיר מיקי ככה. אז

 23ה־ בת שלי לתל־אביב. מלונדון בדרך
בלונדון. ארוך מטרים אז חזרה

 אבל קרה. זה מתי בדיוק יודעת לא אני
גילה לחתונה, קרוב כבר היה כשהוא

 על ידע לא שהוא משהו מיקי פתאום
 להרהר לו שגרם מה וזה מקודם. כלתו

להתחתן. לו כדאי בכלל אם
 על מילה לגלות מוכן אינו עצמו מיקי

 הכי מהדברים לא זה ובצדק. שקרה. מה
 זה כמו מתירני בעולם אפילו נעימים,

היום. לנו שיש

תחרה
שקופה

 נסגרה שחיפה שמספרים לזה תאמינו אל
 החמה. משקיעת החל עוצר בה שהוטל או

 הם שלי ביותר הטובים מהחברים כמה
מע לא בגאווה לי, מספרים והם חיפאים

 חיי- חיפה של הלילה לחיי שבהשוואה טה,
חושך. הם תל־אביב של הלילה
 בר, .פיאנו אפילו לחיפאים, להם, ויש

 גדולה. בצרמוניה מכבר לא חנכו שאותו
 לב, רמי החיפאי שהקבלן מזח התחיל זה

 קנה במחשיהו, עונש־מאסר כיום המרצה
ב ומיגרשים בניינים כמה שנתיים לפני

 שנבנתה וילה גם היתד, אלה בין חיפה.
בחיפה. דניה היוקרה בשכונת ההר בראש

 ואיש ריק, הבניין עמד שנתיים במשך
 אילן למקום . שהגיע עד בו, התגורר לא

ק, ד  של שומר־ראשה בזמנו שהיה מי כ
 בראש רעיון לו צץ ומייד מאיר, גולדה

 מועדון־לי- כו לפתוח אידיאלי מקום שזה
 כל את רמי אישר נזעשיהו מכלא לה.

ה את ששיפצו בעלי־המלאכה חשבונות
 מוכן המקום עמד קצר זמן ותוך מקום׳
החגיגית. לפתיחתו ומזומן

וה״הודית״ נתן אייבי
הפולקלור בזכות

 מלכת כמובן, גיצחה, ערב־הפתיחח על
מספ אדווה. ;עמי החיפאית, הבוהמה

לאור ערב באותו שהוגש שהכיבוד רים
 ולא ל״י. אלף 35 של בסכום הסתכם חים

 היה אפשר שכן כך, על להתפלא צריך
 ועד מכבדי־אווז חגיגה באותה לטעום

 אפשוגאולי הערב של חשיבותו על .קוויאר.
 מיש- אפילו אליו שהגיעה ומהעובדה ללמוד

 הדה המבקרת ובראשה מתל־אביב, לחת
 ב־ נאמן. 'אדג ובמאי־הקולנוע בושם

 פיפנוב, חיים היהלומן גם היה מישלחת
צמו חתיכות מארבע פחות לא עם שהגיע

 היהלומים שעיסקי אולי שמעיד מה דות,
בשפל. כל־כך כיום אינם

הולם. ייצוג היה לחיפאים שגם מובן
המיסחרי, מהצי רבי־חובלים כמה שם היו

חיוה דלי זאזא,
שבאופנה הזהב

להת ־יכול איפה :בעצמכם תגידו אז
בתל-אביב? כזה דבר היום רחש
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גרינברג, ומישקה טורין ארנון כמו
שמו שאת המילחמה, מצי רבי־חובלים וגם

בי מטעמי לכם, לגלות יכולה אינני תיהם
היו. אבל כמובן. טחון
 זה לכם לספר יכולה עוד שאני מה

 שמ־ היא בחיפה היום שהולכת שהאופנה
 לובשים לא שמתחתן שקופות לות־תחרה

 אני דבר, שום אומרת אני ואם דבר. שום
 בשמ־ הופיעו שלא מי דבר. לשום מתכוונת

 שענו פצצות שתי היו שקופות לות־תחרה
 שהן הסתבר ואז ודלי, זאזא לשמות

ישראלית היא זאזא מקומיות. לא פשוט

 אופנה, בתיכנון שם ועוסקת בציריך החיה
 במיק־ גרפיקאית מבריסל, בלגית היא ורלי

 קורס כאן לעבור כדי לארץ שהגיעה צועה,
מצילים.

 שהם ,נוצצים, ביגדי־זהב לבשו שתיהן
 באירופה, באופנה האחרונה המילה כיום

 לס־ בחמש לשיאו, הגיע מצב־הרוח וכאשר
 זה אחרי סולו. יחד רקדו הן נות־בוקר,

 ז׳ז!ל של בסרט כמו ואז, המסיבה. נגמרה
סן, א נכ .חלקם לשפת־הים כולם הלכו ד

 'והאחרים הבגדים, עם במים לטבול נס
ונרדמו. החוף על השתרעו פשוט


