
 עוד, מי כמובן. שמי, על שתיקרא חדשה, קרן־מחקר לייסד הולכת אני
 החדש במוסד החיה והרוח המייסדת תואר את בגאווה לשאת ראויה כמוני,

 או למצמיחי־קרניים' רחל .קרן כזה: משהו יהיה שישא השם שיקום?
 שמיטה, בשנת למיטה או.ממיטה הרחילאית׳׳, ע״ש השביעית השנה ״חקר

מי״. יודעים אתם ע״ש למחקר קרן
— השביעית נשואיהם בשנת לכולם קורה מה עצמכם, אתם לי הגידו

 — כשנישאו הזוג הורי שקנו בדירה להתגורר ממשיך חיים
בפתח־תיקווה.
 שהשיא לאו, ישראל הרב מצא שנים, משבע יותר לפני כשנישאו,

 אנשי־סרטים, בת היא הזיווג. להצלחת מצויינים סימנים כמה בני-הזוג, את
 עבר בעל תימני ממוצא רצף־שיש, של למישפחה בן הוא אשכנזי. ממוצא

הו ועדאקי גולו המישפחות של למשל, ראשי־התיבות, עשיר. ביטחוני

כתםיים על עדאקי חיים גולן מנחם כתפי על גולן רותי
גרוש-גרושה חתן־כלה,

 חודש שם את חפף מנחם, הכלה, אבי של שמו גן־עדן. של כראישי־התיבות
מנחם־אב. — הנשואין

 לא־כל־כך, הנשואין אך נהדרים, היו הסימנים סימנים. סימנים,
 שנים, בכמה ממנה צעיר בחור עם רומן מנהלת הנערה החלה ולאחרונה

למגבות. מתחת בארון החביאה הסימנים ואת
 זה חמו(מיל׳), של ההפקות בחברת לעבוד להבא גם ימשיר חיים
נשאר. לפחות,

 בקצות בהתחלה להתגרד. מתחיל הגון בחוג כל גדול. אחד ברוך ברוך!
 במקום מגרד שזה עד ועולה, מטפס זה ולאט־לאט אצבעות־הרגליים,

הרבנים? את ראה מי הרבנים, איפה וזהו! לא־כל־כך־טוב,
 של גירושיהם באירגון אלה בימים עסוקים הם הרבנים? את מחפשים

 רחל של בתם גולן, רותי במיקרה, שהיא, אשתו, ורדתי עדאקי חיים
 אחותה של בדירתה להתגורר עברה כבר רותי מהסרטים. גולן ומנחם
ברמת־אביב. דירה הוריה רכשו שבו עצמו בניין באותו נעמי, הצעירה,

מדלימי השביעית השנה תעתועי
ז הנרות

המהנ בבית שנערכה הבר־מיצווה, מסיבת
 ארכיב בילהה האמא, מפוארת. היתה דס.

 בילהה מאושר. קרנו יעקב, ובעלה הבלונדית.
 גירעון של שימלת־טורקיז האירוע לכבוד לבשה

צעיר. כחתן נראה ישראל הילד אוברזון.
 והביאו חייכו שבאו, הרבים, המוזמנים בין

 האדמונית, ואשתו לרנר דני גם היו מתנות,
מעור. חצאית־מקסי שלבשה רחל,

 עלו הנרות, את להדליק ההורים כשנקראו
יעקב. ובעלה בילהה לבמה

 דני הוא הילד של אביו כי עצוב. רגע זה היה
 * רחל, את שהכיר אחרי מבילהה שהתגרש לרנר,
הנוכחית. אשתו

.*יי

...דגנראטים

אלוני ובצלאל חזה עופרה
מזה וגם מזה גם

 ומספרים: טלפון אלי מרימים ימים כמה לפני
 חזה עופרה ביפו. נובמבר במועדון קרה משהו

 והופעתה האחרונה, השבת מוצאי עד שם הופיעה
 של והשניה הראשונה התוכנית בין הופסקה

 מהסרטים. שערוריה שם הלכה הערב.
 קונה! אני אומרים? אתם שערוריה

 דרינג. דרינג,
.האלו!'

 הבעל־בית?״ .אתה
.מדבר!'
ח' קוראים איך לי, .תסלח  ל
 לוי.' .חיים
 מכליף?״ לוי .חיים
את?' מי .נכון.
 אצלך, הולך מה חיים, שלום המרחלת. .רחל

 מועדון בעל גם שאתה ידעתי לא מאמי.
נובמבר.״

 שלומח״ מה מתפלא. .אני
 אליי הגיע שמע, חיים. כיפאק, עלא .תודה,

מוצאי־שבת.״ על סיפור
 ששמעת.״ הבנתי שצילצלת .ברגע

במוצאי־שבת?' הלו .מה
 ארוך.״ סיפור .זה

 הסיפור?' מה דחילכ, .חיים,
 כבר במועדון פה מופיעה חזה עופרה .או־קיי.

 עמדה החוזה פי ועל ערב, בכל פעמיים זמן, הרבה
 צריכה היא כי זד״ חודש באמצע בערך לסיים
לחדל.״ לנסוע

 סטריפטיז מועדון לא זה חיים, .רגע,
והצגות־מין?'

 וגם הצגות גם מזה, וגם מזה גם יש אצלי .נכון,
טובות.״ הופעות

קרה?" מה הלאה, .טוב,
 היה ההסכם פי על ממהרת? את מה .רגע.
להודיע צריך חזה, של האמרגן אלוני, בצלאל

 של המדוייק התאריך על מראש שבוע לי
 עזיבתה.״
.נו?'
 כושית, זמרת בחנתי האחרון השישי .ביום
 בשבת, מצויינת. שהיא הסתבר לכאן. שהגיעה
 להופיע.״ לה נתתי המנחה, בתוכנית
קרה?' .ומה

 1 אלוני שבצלאל לך סיפרתי לא עוד .רגע,
 ורוטן,' הזמן כל הולך הזמן, כל פה מסתובב
 מתחת לעצמו ממלמל הזמן כל ורוטן, מסתובב

 לא הוא לב. אליו שם אינני כלל בדרך לאף.
 מצויינת.״ זמרת היא העיקר. היא חשוב.

. .כן?'
 שהזמרת דאגתי הראשון הערב .בתוכנית

 שירים. כמה ותשיר הקהל מתוך כאילו תעלה
 שירים.״ שלושה לשיר לה נתתי

.נו?'
 לפני ועוד הראשונה, התוכנית .כשנגמרה

 השניה, התוכנית לקראת התפאורה את ששינו
 ועם שלי, מנהל־הבימה עם הבר ליד ישבתי
כוסית. הרמנו שלה. והמלווה החדשה הזמרת

בורשטיין מלי
הסוד

 מה כל המעטה. בלשון היה שזה מסתבר
 אייבי. של חיזורים היה שחזינו

 נעלמה. פשוט הבחורה
 לדלות וניסיתי הוריה, בבית אותה מצאתי

קרה. מה ממנה
 לא הרומן אמריקאי. בבחור מאוהבת .אני
 הסכמתי לכן בבית, לשבת רציתי לא הסתיים.

 בקרוב נוסעת אני אייבי. של בת־לווייתו להיות
וזהו.״ לאמריקה

 עלה אחר־כך ורטן. כהרגלו ומילמל עבר בצלאל
 לצעוק: והתחיל לעברנו הסתכל הבימה, על

 אולי הבימה? את להזיז תתחילו מתי ,דגנראטים!
 כבר׳.״ תזוזו

אומר!״ אתה .מה
 אין ובכלל יצעק, לא שאצלי אותו .ביקשתי

 כאן.״ לעשות מה לו
.נו?״
 והסתלקו.' חזה את אסף .הוא

.זהו?'
 והתנצל.' צילצל הוא השני .ביום
.נו?'

 לחפש.' מה לו אין .אצלי
 סיפור.' של יופי חיים, .תודה,

לבקר.' בואי רחל, דבר, לא .על

שלא
<ידע

 הזמרת שבין הרומן על כששמעתי
 נתן, ואייבי ברונשטיין מלי ועורכת־הדין

משק מנהלת את אראה שלא שער לכם אמרתי
לסיפור. אאמין לא עוזבת, אייבי של הבית '


