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 סיפרתי נישואיו שעל סגל, ששעיה לי, נודע עכשיו רק
 הרגע עד להתהולל המשיך )2371 הזה (העולם חודש לפני

 מספרים יודעי־דבר לחופה. כניסתו עד כלומר, — האחרון
 לימודיה על השוקדת פולי, בשם מראשון־לציון נערת־חמד על

 כשנה. במשך בעבר שעיה התרועע ושעימה בירושלים, בסמינר
 סוער לילה ולאחר בעיר־הקודש, ביקור ערד נישואיו ערב

ממלבושיו. פריט בה שכח בדירתה
 קוצר- שספאת החתונה, על פרטים עוד להוסיף ההזדמנות זו

לספר. הצלחתי לא היריעה
 ליד שישב גולדהירש, אילז המשורר שם נראו ובכן,

 קישקשתא המזוקן, הפסל ואפי הציירת סימה עם אחד שולחן
 זהובת־ הזמרת נדב; ליובל פעם מדי שקרץ סתוכנית־הילדים

 הרבה במציאות שנראתה בטלוויזיה, התפוזים ספירסומת השיער
 השלולית, פינת בעל עוזיאל; מאיר גם מיפה. יפה יותר
הנצחית. אשת־חיקו בחברת נראה

 מבטיח צעיר ויינר, רפי החתן של ידו את לחץ רב בחום
 החתונה. נערכה שבו המלון מנהל סגן משמש שכיום תואר, ויפה

 שנצמד ולמר, יוסי פלילים לענייני מעריב כתב גם השתתף
מן. לעזר הזמן כל מי

 כפר־תבור מועצת ראש היה המחוייטים בבגדיו שבלט אחד
שהוא והצהיר עבר, לכל חיוכים לפזר שהירבה גולדמן; מיכה

 ידידה, אליי טילפנה שבועות כמה לפני
 שאני מה תאמיני ״לא :אמרה נרגש ובקול

 יאוש אחוזת נתקעתי לך. לספר עומדת
בטרמפי חברה עם מאוחרת ליל בשעת

 לפתע לתל־אביב. ביציאה בירושלים, אדה
 ישבו ובתוכה חדישה, לבנה וולוו עצרה

הפרוע דמיונך את תפעילי אם אפילו —

סגל שייע
להשתולל המשיך

 — רבין למחנה כלומר, — במיפלגתו הרציני לפלג שייך
 לרקד שהתעקשה החתיכה את להרשים גם ניסה העת ובאותה
 ומסובים עלי עובדיה עפולה עיריית ראש וייצמן. עזר בחברת
גולדמן. של הכושלים ממאמציו משועשעים נראו נוספים

 והגרו- הנישואין קצב אחר לעקוב קשה
 גלם. רפי המצליח עורך־הדין של שץ
בשלישית.' זאת עשה הוא

 כנער- ידוע היה נישואיו בטרם עוד
 אירוסין. בביטולי שהתפרסם שעשועים

 הכיר שאותה שושנה; היתד, אצלו 1 מס׳
באוני המישפטים לימודי בתקופת עוד

חב של ליבן לדאבון תל-אביב. ברסיטת
 לאשה נשא אחריו, כרוכות שהיו רותיה.

אצ ביותר החזקה שהנקודה שושנה, את
הראש. דווקא היתד, לה

הש נפרדו נישואים שנות עשר אחרי
 ושותפים אמיצה בידידות נשארו אך ניים,

מצליח. עריכת-דין במישרד
 ירח- אחרי רפי נפרד 2 מם׳ מאשתו

 וזעזוע- בתאונת-דרכים שהסתיים דבש,
חדרי-הלב. את הנראה כפי שזיעזע מוח,

פרוסי אבנר
לבנת בוולוו

 בקיצור, ? אותך אמתח למה אז תנחשי, לא
 אבנר ישב ולידו הנהג, חיים אחז בהגה

 וסגן־ראש- השר של עוזרו שהוא פרוסי;
לוי♦ דוד הממשלה

 במי־ זוטרים כפקידים הזדהו ״השניים
 שלא בטוחים והיו שרד-הבינוי-והשיכון,

 וסיפרנו קונטרה, להם דחפנו אותם. נזהה
 ספורט במדור ככתבניות משתעממות שאנו

 חברתי, הוסיפה ביותר,״ נפוץ בעיתון
 ״לא דבריה. את קוטעים צחוק כשפרצי

 ניסו שהם מפני אולי שיקרנו, למה יודעת
 התלהבו שהם הוא, העיקר אותנו. לסבן

 שלפחות כך, על בתוקף ועמדו מאיתנו,
ש מאחר כוסית. בחברתם להרים נסכים
 מחיר, בכל בשלום הביתה להגיע רצינו

הקטנה. בתל־אביב ונחתנו הסכמנו
הב ביתנו, בפתח לשלום ״כשנפרדנו

 כי רחב-משמעות, בחיוך השניים טיחו
 היא הלא עבודתנו, במקום מהם נשמע עוד

העיתון.״ מערכת
 הוסיפה: בקולה שזורה צער כשנימת

 דווקא הם ששיקרנו. מצטערת שאני ״בחיי
די-נחמדים.״ היו

רוקכן ושלום ברמי לאה
כאן מתבשל משהו

ה החלוץ רוקכן; ששלום דווח בעבר
 הלהטוטן שהוא יהוד, הפועל של מרכזי

 הכדורגל, שחקני מבין ביותר המוצלח
והא מרמת־אביב, פסיכולוגית עם יוצא
פורחת. הבה

 כולם של הסקרנות רוקבן. נעלם ואז
שמש סימן זה שהיה משום וגברה, הלכה

מתבשל. הו
תנח לא ז איפה אותו. גיליתי לאחרונה

 אלא הכדורגל, מיגרש על לא לא, שו.
 חצי- במישחק בכדורסל, ביד־אליהו, דווקא
 הפועל בין שנערך בגביע־המדינה הגמר

עפולה. והפועל תל-אביב
 על- היתד, בחברתו בגפו. בא לא שלום

 העונד, גולש, שיער בעלת בלונדית מת־חן
 בדרך- המוקף שלום, כרמי. לאה לשם
נש אחת, ובעונה בעת נשים בכמה כלל

 לשאול: ומיהר רציני, זה שהפעם בע
?״ משגעת שהיא נכח נהדרת, שהיא ״נכון

ש אחרי אותו לשגע שהצליחה האשד,
 עינת, קיבוץ חברת היא רגלו, את שבר

 כרגע ומתגוררת שנה בת לחופשה שיצאה
 מוצאת מחייתה ואת ביפו, שכורה בדירה

בחברת־ביטוח.

 הצעיר השחרחר, עוזרו שלום; ראובן
 מרידוד, יעקב השר של וגבה־הקומה
 וזהובת- תכולת-העין אשתו וברוריה;

 צועדים נראו והשופעת, התמירה השיער,
 ומרעיפים האילתית, בשמש שלובי־זרוע
 השאירו השניים עבר. לכל חיוכי-אושר

 ל- והדרימו הסבים, אצל הפעוט בנם את
 ריב שבע שביתם אחרי מחודש, ירח־דבש

 אומר גמרו ועתה ממושך, זמן ומדון
חדש. דף לפתוח

 אלא הרבה, ידוע לא השניה הכלה על
לאומי. בבנק פקידה שהיתה רק

 בשלישית, נישואיו נערכו אלה בימים
ה שם הפעם בהרצליה. המישפחה, בחוג
 את זה הכירו הזוג בני חגה. הוא כלה

ה שעברה מישפחתית טרגדיה אחרי זה
מבניה ואחד בעלה את איבדה היא כלה.

ב־ שהיתה בעת קטלנית בתאונת־דרכים
חו״ל.

 השני, ובנה היא, אף שנפצעה חנה,
 לפתיחת זה אמיץ בצעד וצעדו החלימו

חדש. דף

 באילת, לרום מלון לבאי ציפתה הפתעה
 האופנה בשבוע להשתתף כדי שהדרימו

השנה. שם שנערך


