
הקטנה האחות
 קיקה? לבית האחיות את מכירה
מצויין!

 היא, גם התחתנה האחרונה נשואות. כולן די,
 השם! ברוך

מתי?
 וייצמן במכון שעבר, בשבוע השלישי ביום

ברחובות.
שוויצרית! אותן, מכירה את אם אותך שאלתי

מכון לנשיא נשואה הגדולה, האחות שרה, הרי

 סלע. מיכאל הפרופסור וייצמן,
שכחתי. נכון, אה,

 ראיתי שלא פלא לא חתונה. של יופי היתה
 עוד ואולי המישפחה, את רק הזמינו כי שם, אותך
 שרה הפסדת. מה יודעת לא את אבל כמה.

 אני־לא־יודעת־מה, כמו עבדה שיגעון, מבשלת
 ואוכל עגל, של ולשון בבית, כמו קוסקוס והכינה

שיגעון! סיני.
. לילי. אצל גם לבשל למדה אולי

האלו
ענת?

 מוסול?״ ענת את ״האלו,
״מדברת.״

 שמעתי המרחלת, מדברת טוב, ״בוקר
 שמופיעה לשחקנית סטירות שתי שהחטפת

 בחיפה.״ כשהופעתם טנזי, בהצגה איתר
 סטירות אבל נכון, זה אההה, ״אה...או...אי...

 חלשות.״
״???״
 יודע! לא הרי אחד אף יודעת? את איך ״אבל

 איך מישהו. עוד ואולי בחדר, שתינו רק היינו
לך?" נודע

קרה?״ זה איר ״נודע.
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ת חל מו ה
טת מתלב

 גם מתלבטים הייתם בעורי, היום הייתם אם
מוצא. ללא וכמעט קשה, בדילמה אני אתם.

 להעברת וכאחראית בעלת־מצפון, כעיתונאית
 את לסקר שאצטרך ספק אין לקוראים, מידע

 ינואר בראשית סכידור ענת של נישואיה
 יתכן זאת, אעשה אם אך גולדצוויג. ליצחק

 כי שלי, למדור עלוב בתחליף להסתפק ותצטרכו
בבלנדר. אותי שיקצצו הוא הסיכוי

 וחלק. חד מצפון. או בלנדר הדילמה: וזאת
 אתם איר ההחלטה. את אליכם נעביר אולי

בכוס? או בדפוס — אותי אוהבים
 ישראל, מנפרד יוסף הופיע במערכת

 לשיחה פנוי עורכי את מצא וכשלא ג׳ו. המכונה
 בערך שזו נחמד, מיכתב אחריו הותיר איתו,

לשונו:
 טל.... ג׳ו המכונה ישראל מנפרד יוסף ״אני

 ואסיר־ציון רוויו, ישראל של ראשי עורך
—טל לשעבר,

 על המאמר על אותך מעריץ אני רב ״בכבוד
 ז׳נטלמן, ז׳נטלמן(היה אין זיי דיר־באלק, שפירא.

בגרמנית).
 איתי להיפגש ממך מבקש אני היקר! ״לאורי

 גיבעתי, 51 גדוד חניך כמוך, גרמני כמוך, עקרב
 שאינני ודא נא סבידור, ענת של חתונתה בעניין

בוגר חדשה, מערכת חבר אני השני. מהמיתרס

מוסול ענת
שותקים ההורים

 פאה מראשי להסיר לנסות צריכה היא ״בהצגה
 הצגה באותה לבר. אותה מסירה אני אבל נכרית,
 לקראת ובהתלהבות זילברשץ אורלי נסחפה

 במשיכה." מראשי הפאה את הסירה הסוף
״זהו?״

 בחדר־ההלבשה, ההצגה, אחרי הסיפור. כל ״זה
 טובות חברות אנחנו בכלל, אבל לה. סטרתי
כאלה.״ ונישאר
 שלך?" החבר עם קורה ״מה

 כאן עכשיו בדיוק הוא שמו, דנבר ״אדריאן
 לביקור.״ הגיע בארץ,

הבחור.״ על לי ״ספרי
 בלונדון. לדרמה בבית־הספר אותו ״הכרתי

 עוברת אמו מאב, יתום לא״יהודי, אירי, הוא
 עובד. ולא איתי, הוא כרגע אירי. במוסד כמבשלת

 שנים." וחצי שלוש כבר מתנהל שלנו הרומן
 יהודי!" לא הוא הרי טופול? סבתא אומרת ״ומה
 בלילות ישנה ואינה אומללה, מאוד ״היא
 מצער.״

״וההורים?"
דבר." אומרים לא שותקים, ואמא ״אבא

סבידור וענת מנחם
המאיים המאוהב

 כלות ער מאוהב אולם שלו, מעריץ ז', כתה
סבידור. בענת נישמתי
 בגרמניה אשר בלייבניץ 6.2.26 יליד ״אני
שתתחתן. לפני כבודה ושומר עקרב, לשעבר,
 מה שתקרא ודא אנא ענת, על תכתוב ״באם

 מלכלכים.״ שהם לפני כותבת, שהמערכת
אברים ריסוק על איומים כמה בצירוף זהו,

המפוחדת. למזכירה שנמסרו ולמערכת, לעורך
 הוא היה גבר, שלי העורך היה אילו עכשיו,

 מכירה שאני כמו השפן, אך ומדווח. לחתונה הולך
 וייעלם שלי, המלוכה זו שחתונות יטען אותו,

 לחודש״חודשיים.
 יישאר? מי

יודעים! אתם

אשכוליות מרק
תמריםוסרט

ד ה ו ט ס ש ג
 בן־עמי, סילביה של ידיעתה מיטב לפי
 סוחר־נשק אינו מארגנטינה אסטרדד! סיניור

 הקודם מביקורו אותו מכירה היא בינלאומי.
איש־עסקים. שהוא סבורה עדייו והיא בארץ.

 גם היא מזה וחוץ סתם! אותה? שאלתי מדוע
 יצחק בדימוס, ראשעזממשלה של מזכירתו

 פלזיה במלון טלפוניסטית וגם רבין.
בשבוע. ערבים בתל־אביב,שלושה

 ועימו נוסף, לביקור הגיע הסניור עכשיו
 היא ושוב אנשים, שמונה״תשעה של קבוצה
איתו. נפגשת

 מנהל אסטרדה שמר טענה נשמעה אמנם,
דירתה. בשיפוץ לה ועזר הגברת, עם רומן

סלע ומיכאל שרה
בהוליווד הבן

 חתונה רואים יום כל לא במזל! שיהיה
כזאת!

 פלחי חטיפים, יגישו בהתחלה
 של קוקטייל עם מסוכרים, קלמנטינות
 החופה אחרי יין־ענבים. עם מיצי״פירות

 ממולאים בבורקאס יפתחו הארוחה. תוגש
 מחית עם צלויה, בננה רבע כך אחר בתאנים.

 פירות קצת - אחרונה ומנה אבוקדו, של
לקינוח.

 אתם גם הייתם אחרת לכולכם, מקום אין
 בינואר, 18ב־ הירושלמי לחאן מוזמנים

ליבו. בחירת את ישא פירות כשאלברט
 חיים, - שם יש שלאלברט שכחו כולם
 בעבר הירושלמי. משבט״הבנאים בנאי.

 ארצה וכשחזר קנדית, עם קצת נשוי היה
 שערי־צדק, בבית־החולים אחות הכיר

 בשנות הם הכלה וגם החתן גם כהן. אביגיל
שלהם. 30ה־

 השימחה על במועצת־־הפירות כששמעו
 פירסום על הביצוע את הטילו המתקרבת,

 המועצה. של הקבועים המפרסמים או־קיי,
 צד, לכל והנשיקות הכוס שבירת אחרי וכך,

 כיף־ עלא סעודת־פירות לאורחים צפוייה
כיפאק.

 חוץ לבד! שיפצתי הדירה את פיתאום? ״מה
 ,31 בת שאני, שאומרים מעליב מאוד זה מזה

!כאילו ),50( בהרבה מבוגר גבר עם רומן מנהלת ; 
בגילי." בחור עם רומן לנהל יכולה שאינני

 כאן. שלו הקורם בביקור אסטרדה את ״הכרתי
 זאת כי לו, ועזרתי ספרדית רק מדבר הוא

 הוא עכשיו מארגנטינה. אני גם שלי. שפת־האם
 אנשי עם מיודדת פשוט אני אחר. במלון מתגורר

הקבוצה."

 שרון לילי את שהכירה לפני עוד איתך? מה
 היתה היא הפרופסור, את בחווה אצלה ופגשה
 היום כל זמן, אין ללילי מזה, וחוץ במיטבח. מלכה

 אחריו. היא הולך, שהוא לאן אריק, אחרי רצה
 משהו. או רעה, עין יתפוס שלא

בחתונה? היה עוד מי
 אותו אולי מכירה. לא את מהמישפחה, לא את

 ניגן שמח, עשה קניאל, נועם את מכירה, כן את
 חשמלי. קטן, אבל פסנתר, כמו כזה על

 הם מה, קניאל! את מכירה שאני בטח
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 היא גם שלו, האשה את מכירה אני מישפחה?
 דן, או הילטון אולי מלון, באיזה לי אמרו מנגנת,

 והיו אמא, אמא, שר שהיה שלהם, הילד איפה
הדמעות? לי יורדות
 מתה הייתי אני גם לאלי. מתכוונת בטח את
 כזה. הלב את מחמם שיגעון, שר היה איך עליז.

 ללמוד לאמריקה נסע גדול, הוא חלאס, עכשיו
מוסיקה.
לומד? הוא איפה

 מנגינות עושים איך לומד הוא בהוליווד,
בחיי. גאון, עליו אומרים לסרטים.

 אני ריכקה? שרה של האחות את חיתנו למי
 תגידי, ובכלל, תמיד. נחמדה היתה אותה, זוכרת

באמריקה? לא היא
 שנה לפני עוד חזרה רבקה ממך! למות אפשר

 או מוריה מלון, באיזה עבודה מצאה מאמריקה,
 חושבת אני אחד, רומני הכירה ושם דומה, כזה שם

לאללה. נחמד אבל גרוש, איש אבי, לו קוראים
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