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חוטו*רה
קשים,״ סמים כמו אלא הסעודה, מיש־ לאהובתו שכותב גבר ל ך*
אני רק לא אתו. שיתחתנו שווה הרגל, לי ״היית :כמו פט ^

בת דיין, רחל גם כך, חושבת לפני תרבותי אפריטיף כמו לא אך ■י

|1"ן1 1־11 1 ל | ל היה ליפשיץ, אורי הצייר נשא שאותו □ "
 כל במשך דאג אורי חוש״הומור• מלא 111 #1 ■111# 1111\4

 שנדמה פעם ובבל עצובים, יהיו לא והכלה שהחתן המסיבה
להתחתן. טוב כמה על נאום ונשא קם עצובים, הם כי לו היה

האחרונה!״י״״״,:; ..התחנה
רחל עם חתונתו ביום זקס, אריה פרופסור החתן,

 הזוג בא בכסית החתונה למסיבת הירושלמית. דיין
 חגיגות כמה שם גם שעשו אחרי מירושלים, הצעיר

שנים. שלוש כבר מכירים השניים נישואיהם. לרגל

ל ל ס/ ל מ׳ £מ

 לא זאת. ועשתה כך חשבה ,26ה־
 לשתות, אוהב שהוא לה הפריע
נש עם ויפות צעירות נשים אוהב
רצי לשובב ונחשב טהורות, מות

ידידיו. בחוג ני
 ב־ השניים התחתנו שבוע לפני
 התחילה ואז בירושלים, ׳רבנות

ידי להם שעשו החגיגות שרשרת
ובתל־אביב. בירושלים דיהם

 החוג ראש רק לא הוא החתן
העברית באוניברסיטה לתיאטרון

 החברים הציבומאורחות חונה
למשו העליזים

 ולסימה רווק שהוא בן״יהודה, (״יבי״) יונה רר
 החג, לקראת ארצה ובאה ביוון המתגוררת גריב,

וצחקו צהלו השניים מישפחתה. את באן לבקר בדי

 מבית־הקפה, שולחן מפת מעליהם הורמה כאשר
 הטקס כל החדש. הזוג את בירך ליפשיץ ואורי
 יווני, לצייר נשואה סימה בצחוק. כמובן, נערך,
 לבוא החליטה בברלין, לתערוכה נסע בעלה ובעוד

אשתו. להנאת כוסית, מרים החתן :משמאל לישראל.

ע  לו- יורם הצייר על עבר החתונה במסיבתוציני ו\
 האזינו השניים רובינא. אילנה והזמרת קוב

בבסית. הזוג עם לחגוג חזרו אחר״כך מייד אך משותף, ידיד לדברי

ובמאי. משורר גם הוא בירושלים,
 שושנה הראשונה, אשתו עם
 היא כאשר ,1958ב־ התחתן להב,

 היה הוא הצבא• מן השתחררה
ל־ נסע הצעיר והזוג סטודנט, אז

 עבד שם שבאנגליה, קיימברידג׳
 שלו. הדוקטורט תואר על זקס

 יפהפיה שהיא אז, עליה אמירו
ב־ היפות העיניים בעלת מהממת,
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