עבודה בעיניים
׳סט־ שאני !מכירה יאת הקרושלמים ,תא־
ומיניו ולי שיעד הרגע הזה ©ומש הם ל!א
מאמינים שעבדו עליהם ׳בעיניים ,׳עבודה
אש!קרה ושאפילו עלתה להם בסף ועוד
הם היו ומבסוטים.
המאורע !שואליו הוזמנו ׳כל ׳יקירי הבירה
ביום השישי האחרון היה חתונתו של
אחד ,מעמודי התווך ישל העיר ,כתב שי 
דורי ישראל והיום הזה ,שאול )צדקה(
צדקיהו ,עורכו הראשי לשעבר !של עי 
תון הסטודנטים פי האתון ,שחקז־׳לשעבר
ואפילו תלמיד־ישיבה לשעבר.
׳בקיצור ,השאול הנ״ל ,העומד לצאת
בשלוחות הסוכנות ללונדון ,ה׳כך בדעתו
ימה ותהיה הדרך הנאותה ביותר להיפרד
!מכל מוקירי זמרו בצורה שתיזכר בדיברי
ומי העיר לנצח ובתודעת אנשיה לשנים
׳רבות .כטדכן הטרידה ׳אותו המחשבה ה
בריאה היאך יממן !את הוצאות המטיבה
ואת הוצאות נסיעתו העתידה ליונדוינה.
ואיזה רעיון יותר טוב !מחתונה ו מה
עוד ישנם יש כלה ,בדמותה של ר ו ת י
גידעד שעובדת אצלו במישרה שלמה
׳מזה חודשיים! .אשיר !מוחלת על יכל אפש 
רות שיל להיות ׳מעורבת בחיי־הל״לה של
■ירושלים ,והבוהמה שווה בעיניה ׳כקלי 
פת השום .ועתי הנ״!ל הסכימה ומייד לע 
בוד על העיר ,ולאט־לאט החל הסיפור
קורם עור וגידים .לצורך העניין ׳נשכרו
אולמות של !ביית האמונים בבניין בצלאל,
הודפסו הזמנות ונשלחו ׳לכל קצווי ארץ,
המישפחות הופנו ׳מלבד ההורים כמובן,
והתאריך אכן הגיע.
והייתם צריכים לראות ,איך ׳נפלו גיבו 
רים יכסו צעיר ׳חברי הכנסת דוני מילוא
!שהגייע עם ׳רעייתו ,והתערב עם עוזר
׳מפכ״ל המישטירד .גי*ר ד לשם שצדקה "

שאול צדקי,הו ורותי גידעד
הם עוד לא מאמינים
צודק ׳ומגיע !ליו ׳להתחתן .׳ואיך ידובר שיג־
רירות ישראל !בפאריס
שיכניע את ידובר רשות
עמירס שצדקה לא התחתן !ולא בטיח
ואם בכה׳ !אז כשהוא יתחתן על באמת
אף אחיד כבר ׳לא יאמין לו.
ומה אגיד לכם ו וזאת לעצמכם שאפילו
שועלחמסיסות ותיק כמו דודרראש־העיר
לא האמין שייתכן שמישהו יעשה צחוק
,מעיר שלמה ,יזמין ׳לחתונה ויתחווב את
הצ׳קים לפייס הלי חשבון .אבל עובדה.
צדקה עשה.
׳כשהוא -מסכם את ׳מאזן שנותיו בידו־
1שלים ידע צדקייהו הצדיק כי במאורע

איציק אידדן
־־־־זה
השיחור משד

יתמיד קינאתי .באליה ושלא תקועים ב־
מיקצוע אחד ׳ומגוונים !מעת לעת את החיים
בהוספת ■עיסוקים נוספים לתיחום פעילז־
יויתיהם .הלוואי עלי .אחיד !מאלה הוא
יאשה כ״ץ ,שסמיקצוע והבסיסי שלו
הוא ;מתקןקליקויי־דיסור .ומאחר !שאני לא
מכירה אנשים שאץ להם ליקויים כאלה,
אני ומתארת לעצמי שלא חסרה ליאשר,
תעסוקה .ואם הוא ׳מתעסק גם בדברים אח 
רים זה ׳מפני שצריך גם קצת עניין בחיים,
כסו שאמחה אותה אשר .שהייתה ,נשואה־
באושר  25שנה :״׳אושר זה לא הכל ׳ב
חיים.״
־יום אחיד נמאס ליאשר .מהליקויים ,ונפ
שו חשקה בכאלד! ,המזמרים דווקא ׳שוטף.
הוא נפרד מאשתו מאשה ',ובשיתוף עם
האמרגן ,איתן גפני פתח ומישרד אימרג־
נות .בין הזמרות שהוא ׳טיפח וקידם וב 
אופן או־שי זכורות ׳מאותה ׳תקופה זמירה

חן ועדנה גורן.

,פשהדג״ש יאשה שהארץ קטנה ,עליו
הוא ׳נסע הדל ת ,השליט !שם ׳קצת סדר
בעסקקו של ׳מפופף־המזלגות אורי גדר,

ו₪חווו ₪ע) מ/ש0}//
אנקת
גבה■□
׳אם ירון לונדון טרם קפץ על ההד
חמניות לראיין את הזמר גיסים פרוסי
בעלי כותרה ,זה לא מפני שהוא לא
שיסע שנייסים ,ידידו יודעו !משכבר הימים,
הגיע לארץ .להיפך ,עד יסטה !שידוע לי
לא הלף הרבה זמן !מהרגע !בו דרסה כף-
רגלו של ׳סרוסי על אדמת ישראל ׳עד
שנוצר הקשר בין השניים .למרות יכל
החיתולים והשחורים !שעברו ביניהם היה
לונדון ,נדיב דיו ׳בדי לבקש ׳להציג את
פרוסי ,בתוכניתו.
׳אלא שאז נוצר קונפליקט ׳קטן .סחוסי
התעקש לשיר על רקע ומנגינה ומוקלטת
)!פליי־בק( .לונדון ,שבעבר ספר הנייח ל 
זמרים להופיע בעלי כותרת !עם !מנגיניות
ושיריים !מוקלטים ,התעקש דווקא הפעם
שסרוסי יופיע בהופעה חיה .ובך החמצנו
את החווייה.
אפל סחוסי יעצמו ואיינו זקוק לניחיומ׳ים.
הוא הביא אותם ואיותו ומצרפת ,בצורת
דוגמנית בלונדית ׳וזוהרת הגדולה עליו
בכמה ׳מייסיפרים .אלא שעובדה זו אינה
מפריעה לה לאהוב אותו עד ׳כלות הנשמה.
׳סיפור האהבה בין השניים ׳נולד במיוע-
דון־זלילה ,בפאריס ,שם יניסה ©רוסי לפלס
את דרכו להצלחה הבינלאומית .דומיניק,
דוגמני׳ת־מישקפיים ׳פאריסאית ,הגיעה ל 
שם דווקא !בלוויית תיפרד .הקבוע .המסנן
לא ידע שהשוחד .שהוא שומע ומפי סחוסי
תהיה שירת הברבור שלו .דומ״ניק לא יכלה
להוריד עין !מסחוסי ,ותהרגו אותי אם
אני !מבינה למה .אסל באהבה און חוקים.
מייד אחרי ההופעה באה דומיניק להכיר
את נ׳ייסים היכרות ;אישית ,ומאז הם לא
נפרדו .היא ואפילו לא היתר .מוכנה להניח
לו לבוא לבד לארץ יסדי לקבל את הגט
המיוחל ומאשתו ,אוגי .האשל .החוקית
אומנם הבטיחה ל׳ניסים בטלפון שהיא לא
תעמוד בדרכו אל האושר ותיתן לו גט
על ביטוח! ,אבל !מה שאחמרים בשיחה
טלפונית לא־כל-נד תופס .נראה שבינתיים

זיר ,יוכרו הבדיו האמיתיים על-פי הצ׳קים
!שהביאו עימם .ואכן .רפות היו אכזבותיו
׳ונעימות הפתעיו׳תיו .אלא שלבחור יש עוד
׳טעינות לאלה :שהתנצלו במצח נחושה על
כך שאת ההמחאות הם יביאו במשך
■השבוע .תאריו לכם שהבחור עדיין מבקש,
!במצח עוד יותר נחושה ,שעל אף המתיחה
׳ואולי דווקא !בגללה ,יעשו הקרואים בנד
׳סיבתו הסד עם עצמם וועיוטו וישלחו את
ההמחאות לכתובתו .יכי ולעולם לא ומאותו
וייפה שעה אחת קודם.

עזר לו להתקרב יעוד צעד אל התהולה
והנצח .כאשר נפרדו דרכיהם החיל יאשר.
לקלוט את עליית רוסיה ,ואם אני לא
׳טועה היה לו קשר עם !מופע הלהקה הרוו
יסית אנחנו כאן.
עכשיו אני ׳שומעת !שיאשר .עשה שוב
הסבה ׳מייקצו׳עית! .מד .שהולך היום בשוק
זה עיסקי השידוכים .יפעם ,׳להוות שדכן
יהיה מיקצוע גלותי .הוום — שדכנים,
ובייחוד !אס הם מכינים את עצמם שדפני-
צמרת ,יחם ׳פיגורות מבוקשות !מאד בחוגי
החברה■ .ומי שלא מאמין■ ,שיקרא ׳את סיפור
עלייתה של השדכנית ;הדנה עם־רם.
יאשה ,׳מסתפר ,קרא ואותו .׳והוא מהלקט
•שמה שהיא יכולה ,הוא יכול לא ■פחות
טוב !ממנה .אפל ■כדי שלא ליצור ׳לה׳ קוני
קוחנציד .בל׳תי-הוגנת הוא הציע את כי-
ושורוו לשדכנית שבאופנה.
הסיפור האחרון הוא שיאשה ■כץ פותח
סניף של ;שדכנות־צסרת .רעייתי להתקשר
אליו כדי לקבל את וידויו האישי .אבל
׳אני פוחדת .מי יודע ,׳אולי הוא עוד ישדך
גם אותי למישהו ו

גיסים פרוסי ודומיגיק
הבדל של מיספרים
התחרטה אתי ,הוציאה צו־עיכיוב-יציאה
נגד !בעלה .אפל זה דווקא לא-כל-בך מפ 
ריע לניסים ,המופיע בכל רחבי הארץ
כשדומיניק תלויה עליו כשהיא מקנאת ומת־
רגז ת למראה הטוני המעריצות העטו ת
עליו ובתום ׳כל הופעה.
״זה !ממש כמו המעריצות ישל אלזויס,״
נדהמה דומי׳ניק ,שלא תיארה לעצמה כנראה
שהיא לא הראשונה שהתאהבה בסר׳וסי,

״הן צועקות ,צורחות■ ,נוטלו לרגליו על
הריצפה ,וממש ומסר׳רות לו את החיים.״
סחוסי עצמו ׳נראה די מבסוט לשחק
את תפקיד האליל ,ואפילו אם זה ;אליל
הצריך להופיע על עקבים בגובה של
■עשירה סנטימטרים .גם אז הוא עוד :נמוך
מדומיניק באיזה חמישה סנטימטרים ,אבל
לא זד .ימה שיחבל באהבה ישלחם .איסד.
כתוב שאלקל מוברח להיות גבוה ו

התפוח נפל מהאלונוז
גם !מי !שלא ושמע עליה ,בטח שמע
אותה .׳ואני מתכוונת לפסנתרנית והטלתי־
נר ,אדונה טוראד ,דמות נשית חיננית
שהיתר ,אצלכם  1בסלון כיימעט כל שסוע
באמצעיות ׳אחת !מתוכיניזת-הטלוויזיה הר 
בות ׳שבהן הופעה ,כשהוא ׳פורטת ׳על
קלידי הפסנתר או האורסאן.
והנד״ ומסתבר! ,כי אלונה מקישה לא
רק בקלידים .ומלבד על מיתרי הפסנתר
הוא ■פורטת גם על מיתרי!ליבם ושל גברים
׳הנופלים• ,מסתבר! ,שדודים לרגליה.

אדונה טוראל
כמו זבובים

לא !מסבר הופיעה אלונה במייסגיית לה 
קת הפלטיניה המצויינת ,שבה השתתפו
סטה !מהטובים שבנגני ישראל ובראשם
המתופף אהרון )״אהרל׳ה״( ׳קמינסקי.
בהופעתה בלהקה דאתה אלונה את פיסגת
הצלחתה! ,והייתה לה ׳סיבה ׳טובה ל כו.
כי ומלבד החווייד ,המוסיקלית זשסהופעז-
היד ,׳בטייס,גר ת הלהקה היו לה גם חוויות
מיכאד תפוח ,אמר-
המפיק מימי־
.
אישיות עם
גנה ושל הלהקה.
האהבה !בין אלונה לתפוח ■פריחה והעמי
קה עד !שהשניים קמו ,כל אחד לחוד,
ונטשו !איש־אקש ואת !מישפחתו ימיי ■שלא
יפריעו להם לאהוב •ביחד .הרבה האמינו
!שאלונה תהפוך לגברת תפוח ,ואלא שאז
התברר כי התפוח נפל הרחק ■מאד מה־
אלונה.
אחרי ושנתיים של אהבה פגישה אלונה
!מקליט בשם לואי ,׳שהגיע !מניו־יורק ב 
הזמנת אולפני ההקלטה ט ריטון .לואי הוא
מקליט בדמה בינלאומית שהובא כידי לש 
פר את איכות ההקלטות של החסרה ש 
ר,זמינה אותו .במהלך ואחת ההקלטות נפ 
גשו לוואי ואלונה׳ ולא היה צורך להקליט
את ומה שהלך בוניהם.
בקיצור ,האהבה פרחה ושוב אצל ;אלונה.
היא נפרדה ממיכאל תפוח ,ופשלואי הזר
לניו־יורק הקא ייצאה לשם יחד עקמו.
בגיו־יוריק הקפתה לליחאי אשתו החוקית,
אבל יהיו לליואי הדשות בשבילה; הוא
בקשר לה יעל הפרידה.
הידיעות האחרונות קזהגעו אלי !מניו־
יורק ׳מספרות !שאלונה ולראי עומדים ל 
הינשא .למדות המרחק; ,אני בטוחה ש 
אתם ומצטרפים לאיחולי ולה ,שהפעם תמצא
את אושרה.

