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 כסית התחלף שישי יום ך
 הדיזנגופי בית־הקפה בתק״ם. **

 מיסערת לעומת שומם היה הידוע
 מונטפיורי ברחוב שנמצאת התק״ם

 לרגל מסיבה נערכה שם בתל־אביב,
 קינן, עמום של החדש סיפרו צאת

חרוד. לעין בדרך
הסופר את לברך שבא אורח כל

 והו שמבחינתו לקינן אמר הארץ,
 את והילל קינן, שכתב הראשון הספר
הספר.

 לסיפרות החוג ראש זקם אריה
 קינן את ושיבח מירושלים ירד אנגלית
 משחיתיה מפני העברית השפה כמציל

השונים.
כי המשורר  ואף קינן את בירך י

בירה כוס עם הברכות. מסכת את הינחה

| | ל | | |1¥\,| ה111ה | ד  והבת קינן עמוס של אשתו נורית, י
 באו והבת האשה שלומציון. שלהם, 11^ 1/411 |1 *•#11 #111
 על לבת יש דיעה איזה חרוד. לעין בדרך סיפרו הוצאת עם האב את לברך

שהוגשו. מהמאכלים נהנו הם - שבטוח מה לדעת, היה אי״אפשר הספרן

 אורח כל פינק התק״ם, מיסעדת בעל חקק גזיהלחי ותיקי
 שנחשבים המדוכאים אחינו ״למען ואמר:

 לח״י, ותיק של בלחיו צובט מדכאה." שבת להם תהיה שלא מדוכאיים,
לקנות. יכולים שלא למדוכאים ספרים, כמה קנה גם גזי קינן. עמוס הסופר

 ועזרא, וגזי הקדשה. עם ספר חיבל
 אורח כל פינקו המיסעדה, :עלי

 אורז בשקדים, ממולא :אפרוח
 חסה סלט המיסעדה, מערן ׳צימוקים,

 עזרא לשעבר הקיבוצניק שרק :מו
 לבנה וקוגיאק, יין בירה, לעשות; ודע

 שמן הרבה עם בולגרית וגבינה ועולה
ית.

 דווקא חוגגים למה ידעו הם
 חברים הם וגזי עזרא שכן :תקיים,
 החבורה ושל הסופר של זמיתיים

קינן. של !סיפרותית
 בעיתון טור בעל דנקנר, אמנון
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הסתדר. הכל וצעקות ביד
 להם והשיב המברכים את בירך קינן

 מישהו כשהזכיר לאחת. אחת
 כמה איתו, לריב נוהג שקינן מהנוכחים

 קינן: לו ענה מדברים, אינם הם זמן
עכשיו.״ מדברים לא .אנחנו
ייצגו אחרונות ידיעות את

 מנוסי דידי בן־סורת, ישעיהו
 ייצגו הארץ ואת אדירם ויחזקאל

הירש. רחל והצלמת מרוז תמר
 האורחים הבטיחו הסעודה אחרי

 דפי בין מסע לעין־חרוד, למסע לצאת
המסיבה. חתן של ספרו

 המשורר את רואים מימין: |קיק: וובוות
 מסכת את מנתה יבי, |

(״אין דנקנר אמנון העיתונאי נראה מאחור הברכות.

 אמר הוא פרצופים. בעשיית העסוק אחות") לי
 אישר קינן. של הראשון הספר זה שמבחינתו, לקינו

קידר, דן הצייר משמאל: עצמו. הסופר דבריו את

צ המלכותי הזוג ־ ל כ
שירים הרבה מכין עוד ה נחצ הישראלי. הזמר של

 רודיך, אריק לידו: גלי״האתר. מעל שיישמעו יפים
 חצי לפני חזר ה נחצ הערב. של המוסיקאלי היועץ

בלונדון. שנים 12 של שהות אחרי מלונדון, שנה

החוף
נחצ׳ה עול

 כל התאספו כיסו ״חמאם״ ^
 אנשי היימן. נחום של חבריו ^

 חברי בעבר, ניצח שעליהם הגבעטרון,
 מקיבוץ חברים גילבוע, חמישיית

חבר. היה שבו בית־אלפא,
 היימן התחיל בבית־אלפא בצריף

 נתן אלתרמן, נתן שירי את להלחין
 גולדברג, לאה טהר־לב, יורם יונתן,

 הראשונה מהשורה זמרים ואחרים.
 שלו המוסיקה שיריו, את ביצעו

 צאן נכסי הפכו ומנגינותיו אותנטית
 הישראלית התרבות של ברזל

המתהווה.
 להשכיח הצליח והחם החברי הערב

 לפני אותו שפקדו הצרות את מנחום
 לדירתו פרצו כאשר שבועות, שלושה

 שונים. חפצים ממנו וגנבו ביפו,
 שיתקין לו אמרו בחברת־הביטוח

 את סגר היימן בכלא. כמו סורגים
זה הגנבים את אבל בסורגים, מיבצרו

לשעבד, זוג
כהן.

 באן נראית בטלוויזיה, במאית ארז, ורדינה
 איתמר הזמר לשעבר, בעלה כהן, איתמר הזמר עם

לישראל. לחזדי אפשרות בודק אבל בארצות״הברית חי הוא
 מצב־רוחו על האירוע העיב אם גם של הבכורה לפני יומיים הרתיע. לא

 לא לפחות בנחום, הדבר ניכר לא משם לו וגנבו לביתו פרצו שוב חופים
ערב. באותו בגדיו. את אפילו

מנשה ציפי


