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הח פשוט הם אותי. משגע הזה הזוג

 את ובעיקר ואותי אתכם לבלבל ליטו
 מזמן לא שנבחר למי מתכוונת אני עצמם.
 יוסי עורד־הרין ירושלים, בית״ר כמנהל

 אנקור, דדיה שלו ולחברה ז׳רז׳בסקי
 כן, של תקן על חברה שהיא מזה שחוץ

 חתיכה, גם היא יוסי, של לא, כן, לא,
 השידור רשות מנכ״ל של המזכירה וגם

לפיד. (״טומי״) יוסי
 ילא, כן, לא, כן, היה זה בהתחלה אז

 היו השניים אחד יום החברות. בעניין
 בעצמם המציאו וכאילו לזה זה דבוקים

 כל לראות אפשר ולמחרת, האהבה, את
 ואז כזה, ארוך פרצוף עם לחוד אחד

 בלי פרידה סתם או ריב, שהיה יודעים
 ושוב ולנחם, לרחם מספיקים לא ריב.
האהבה. את המציאו שוב ביחד, הם

 הזו לא, כן, לא, הכן, של התקופה אז
עצ- את לקחת החליטו השניים נגמרה.

אנקורין ודליה ז׳רז׳כפקי יוסי
להחליט יודעים לא

 יוסי. אצל לגור עברה דליה ברצינות. מם
יל ללא רק דבר, לכל כרעיה ומתפקדת

 טבעת חתונה, טקס וללא בינתיים דים
ונדוניה.
 כן, לא, הכן, תקופת התחילה עכשיו

 בוקר לא. או כן מתחתנים השניה. לא
 הזמן שהגיע ומחליטים קמים הם אחד

 להתחתן. וכדאי חטא חיי ולחיות להפסיק
 פתאום הם למחרת אבל שמחים, כולם

לעצ ואומרים חושבים עושים עוצרים,
 למה אז ככה, ביחד טוב כך כל אם מם:

בחתונה? זה את לקלקל
 פרק שכתבתי לפני ליום נכון עידכון

 שהם הוא ודליה יוסי בתולדות זה מהולל
 ממש, האחרון ברגע למחרת, מתחתנים.

 ביונתיים שהם הסום מפי הודעה הגיעה
 יום עוד מחכה הייתי אם מתחתנים. לא

 לי אבל להתחתן. מחליטים היו׳ הם אחד
 והדיווח דקה, עוד אפילו לחכות נמאס
 יוסי ששמו הזה, העניין על שלי הבא

 אם ורק החתונה, אחרי רק יהיה ודליה
בחתונה. אהיה אישית אני

גוונה
 יפהפיה בלונדית שהיא עליה מעידים

 אני ירושלמית. — ועדינות חן מלאת
 לדעת מסוקרנים מאוד־מאוד שאתם יודעת

דודקכיץ׳. נועה לה קוראים שמה. מה
 לכם מזכיר ששם־המישפחה בטוחה אני

 דודקביץ׳ כני הוא אביה נכון. מישהו.
 בני והרדיו. התקליטים איש המפורסם,

 מרגוט של האוסטרליים שהוריה סיפר
 הרחוקה מהיבשת בטיסה הגיעו אשתו, )
 אלא הראשונה. נכדתם את לראות כדי *

 לעומת כלום היא שמהירותם שמסתבר
ה התינוקת נועה. של הופעתה מהירות

סב לה היתד, לא פשוט כפג. נולדה יפה
 החודשים תשעת כל את לחכות לנות
 יצאה והיא ואביה, אמה את לראות כדי

קודם.
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 למשורר־עחו־ מתכוונת אני בו. קנאתי חודשים ארבעה לפני
 או שלו, בכשרון שקגאתי לא גפן. (״יותי״) יונתן נאי־שחקן
 זמן. הרבה לפני השלמתי כבר זר, עם שלו, הבימתיות בהצלחות

והב באהבה, אליו חייך אליו, דבוק שהיה מה בגלל בו קנאתי
 המבטיח האובייקט שבמרום. הכוכבים כל את בעיניים לו טיח
 צופי כל של חלומם בארץ, המבוקשות הנערות אחת היה הזה

עצמון♦ ענת לימון, אסקימו הסרט
 רוצה שהוא פעם בכל מסתיימים הדברים יונתן אצל אבל

החו מאשתו נפרד הוא לבד להיות כשרצה לבד. קצת להיות
 לבד להיות כשרצה ענת. את מצא מאוד ומהר גפן נורית קית

 ויגוצקי. גלית הפרקליטה את לו ומצא ממנה נפרד הוא מענת
לבד. להיות של בראש פעם עוד הוא לי, אומרים כך עכשיו,

 כמעט אלגנטית, בצורה שלו הפרידות את עושה אמנם יונתן
 סצינות עשתה לא אמנם היא נפגעה. שלו הענת אבל אבהית,

 על ראה טוב אותה שמכיר מי אבל פומביות, בכיות היו ולא
כאנדהלב. את שלה הפנים

 השגיאות אם ואפילו. שגיאות, גם עושים ביאוש וכשנמצאים
 אסקימו כוכבת היתד, שענת לפני זמן הרבה חוזרות. שגיאות הן

 מקום בתל־אביב, שבשדרות־חן הספסלים יושבי ושרק לימון,
 המל- עם קטן סיפור לה היה יפה, שהיא כמה ידעו מגורי-הוריה,

עכ לאז. מתכוונת אני מהר. נגמר זה הניד. שלום חין־זמר
 ולגבי בשלום, שוב פגשה היא מיונתן, הלב לה כשכאב שיו,

 חיזרה שענת טוענים שלום מקורבי גירסאות. שתי יש זו פגישה
 סיבות מתוך בה, רצה לא הוא אבל מיואש, במרץ אחריו

 חום, פחות בלא טוענים, ענת של מקורבים עימו. השמורות
 היא התוצאה דבר. שום ביניהם היה ולא נפגשו, סתם שהם

ביחד. לא כבר הם אחת: כמובן
ה דירתה את לחפש עוז לאזור שמחליטים לגברברים אבל
 קטנה: אזהרה לי יש המנחמים, את ולשחק ענת, של שכורה

 ביניהם שאין נשבעים שניהם בצד,״ל. סרן עם מתגוררת ענת
 או דבר שום יש אבל ביחד, דירה שכרו הכל ובסך דבר, שום
לעזרה. יבוא הסרן תתלונן, ענת אם דבר, שום אין

עצמון עגת
למלחין ממשורר

ת ש ש או ת מ הסודית החתונה ה
מת איך לכם סיפרתי שעבר בשבוע

ה מהרגשת שר־הביטחון לשכת אוששת
 עזב וייצמן כשעזר עליה שנפלה עיזבון
ו ממנה הסתלק בגין מנחם אותה,
ההתאוש הבוס. עכשיו הוא ידיו יגאל
ב התכונה היא שעבר השבוע של שות

 גבוה חתיך הוא שלו הפנאי שבשעות רד,
 הפרטי מהדיכאון לצאת החליט ומבוקש,

 סגן־השר ורק עזב שעזר בגלל שלו,
ול נשאר, ציפורי, (״מוטקה״) ׳מרדכי

לחיות. התחיל
אני אבל זאת. מכחיש שדני כמובן אז

כהן ודנית וינריד דני
הבית לנמל להגיע

 היפהפיה של חתונתה לקראת לשכה
 לשעבר, הלישכה מזכירת גילעד, דמיה

בכפר-שמריהו. הבא בשבוע שתערך
 החליטה ליויה רק שלא נראה אך

המיש- דובר ויינריף, דני גם להתאושש.

 החטוב, גופה את מותחת היא כרגע
 האוהבות בזרועותיה ק״ג, 1.350 השוקל

 להכריז ממהר כבר כשאביה אמה, של
 צריך בתו אל להגיע שכדי כל, באוזני

 אופי, תכונות בחינת אצלו לעבור קודם
במו התמצאות וכמובן נאמנות פיקחות,

ותקליטים. סיקה
 ובהצלחה דודקביץ׳, לזוג טוב מזל אז

 בתיק- מועמדות, שיגישו אלה לכל מראש
בערך. שנים 15 בעוד בנועה, לזכות ווה

 שהבחור האחריות במלוא לכם מודיעה
 גם אלא מאוהב סתם לא הוא מאוהב.

 עתה נמצא שלו האובייקט כי מתגעגע.
 לא ולדני פרטית, ביאכטה חופים בשייט

 עד ולחכות בארץ, להמתין אלא נותר
לח והופ, הבית לנמל תגיע שהיאכטה

 מתכוונת איני נפשו. שאהבה זו את טוף
 ינ־1 נזמן את מזמן לא שסיימה לצעירה

להת מורה מעט עוד בטח ותהיה גייט,
כהן. דנית עמלות,

 לא אולי אתם 24ה* בת כהן דנית את
מכי כולכם שליה האבא את אבל מכירים,

 אל־על קברניט אלא אינו האבא רים.
 מי כהן, (״אורי״) אוריאל המפורסם,

 ב- לחם כך אחר לוחם, חבר-ועד שהיה
במינ מרון חנה את שתקפו פדאיון

שלו. הבת עם בשייט הוא והיום כן,

מענו והאוטובוס
 בעיר הסתובבתי האחרונים בשבועות

ש לאנשים בסדר. לא שמשהו והרגשתי
 בעיניים. מוזר כזה מבט מן היה פגשתי

כש אבל במיקרה, שזה חשבתי בהתחלה
 לדאוג. התחלתי כבר עצמו על חזר זה

משהו. ממני שמסתירים לי נדמה היה
מצי שתמיד קטנה, ציפור שאותה עד

ל לחשה האחרון, ברגע המצב את לה
 לדעת. לי היה שאסור הדבר את אוזני

 הביטחון־העצמי כל עיני. אורו כששמעתי,
רגע. בין שב שלי

 מה לכם לגלות כבר יכולה אני עכשיו
 יוצאים. הם משנתיים יותר כבר העניין.

 ציפתה העיר כל יבוא. שזח ידעו כולם
 סוף יגיע זד, מתי רק היתד, השאלה לכך.
קרה. זה והנה סוף.

 תל־אביב, בצפון ל' בשכונת בפנטהאוז
 צוקי לחופה מתחת שבועיים לפני עמדו
 והחברה זהאחיות האחים מלהקת ר צוק

 והכימעט הגיזעית היאמאנית החתיכה,
 התקיים הטכס עדי. דגה שלו, ניצחית
כש דנה, של הוריה בבית סודות בסודי

 בני־מיש־ של קטן חוג רק המוזמנים בין
מהלהקה, והאח האחיות וכן ידידים פחה,

מצומ היה המוזמנים שמיספר למרות
 לחתונה, שלם אוטובוס מעכו הגיע צם,

 והי־ להאחים הגיע צוקי כי מעכו? למה
 הראשון במקום זכיה של ולתהילה אחיו

ה מד,פרובינציה האחרון, הזמר בפסטיבל
 לו יש האוטובוס, הוכיח כך שם, צפונית.

 של למישפחתו עמוקים. שורשים עדייו
 בעכו, פרטית אוטובוסים חברת יש צוקי

 את עליו העמיסו אוטובוס, שלקחו כך
לחתונה. ובאו החמולה כל

 ש- לי, סיפרו שלי המהימנים המקורות
 הוא אחד. פנוי מקום נשאר באוטובוס

 אך מאוד, מסויים שבור ללב שמור היה
 לילה באותו נשארה אותו, הנושאת זו

■ בפרובינציה.
הרי טהרת על הייתה החתונה חגיגת

 יצאו דנה של הדודות היאמאניים. קודים
ד,שלא לצלילי הדודים, עם יחד במחולות

 ד,מיש- מפורסמים. הכי היאמאניים גרים
 מסביב עמדה■ החתן של הפולנית פחה

 הייתה צוקי של אמא רק כפיים. ומחאה
 ובאיר- הצ׳קים, באיסוף עסוקה הזמן כל
הדברים. שאר גון
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