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 על סיפור זוכר מי זיכרון. מיבחן לכם נעשה בואו
 קפטן עם רומן שניהלה ראשית, דיילת

 דיילת כל כמעט כי זוכרים, כולם רגע! באל־עלז
קפטנים. כמה עם רומן ניהלה ראשית

 ראשית דיילת זוכר מי קשה. יותר שאלה
 נשואה שהיא בעוד קפטן, עם רומן שניהלה

האצבעות. את הורידו הכבוד! כל בבית? מאוד
 מיקרה'של זוכר מי יותר: עוד קשה 'שאלה

 קפטן של מיטתו שחיממה ראשית דיילת
 רצה וזו זוטרית, דיילת שהרגיזה אך בחו״ל,
 קרה מה השונמית? של לבעלה על־כך לספר
 שלוש בפינה, שם אתן טוב, הזיכרון? איפה לכם?

מכן. אחת לכל נקודות
 לדיילת קרה מה קשה: הכי השאלה ועתה

 נכון, הרומן? סיפור לבעלה שנודע אחרי הראשית
 החטיף באמת הוא האצבעות, את כולכם הורידו

 בואו זוכרים! לא קרה? עוד מה אך מכות. לה
 אותו, החרים או דרכונה, את קרע הוא לכם, אזכיר

טמבלים. נקודות, אפס עוד. לטוס תוכל שלא כדי
 היום? ביניהם קורה מה שלי. לשאלה ועתה

 של צעדי־המחאה בעיקבות אושפזה כשהיא
 בבית־ אחרת במחלקה הוא אף אושפז בעלה,

 סבל קשה(כבר מהתקף־לב סובל כשהוא החולים,
 מאישפוז שחזרו לאחר אך מהתקף). פעם

 לאט״לאט לחזור העניינים התחילו ומטיפולים,
 מסתובבת היא והיום הושג, שלום־בית לסידרם.
 נקודות 10 שיניה. בין כשכרסה בגאווה,

למרחלת!

 לאותם בחלקו, רק הפעם מדובר העם, כל לא
פילוסוף:. ואבי רבין דליה הנקראים

 נפוצו פעם ומדי חדש, אינו ביניהם הרומן
 ובכל לרבנות. מגיחים הם שאוט־טו־טו שמועות

מחדש. הידיעה הוכחשה פעם
 בתחילת החל אף לרבנות. ילכו לא הפעם גם

 בהרצליה־ קומונה יקימו הקרובה שנת־הלימודים
 שם, שרכש הווילה את עתה משפץ אבי פיתוח.
אליו. יצטרפו ילדיה ושני ודליה
 מנשואין קצת חוששים אבי וגם דליה גם

 כמה במשך המשותפים והמגורים נחפזים,
 יטעו מזה, יותר שאפילו ויתכן לפחות, חודשים,

שברבנות. לחופה ויוליכו בטחון הרגשת בהם
 או אבי של באמצעותו הסיפור את לאמת קשה

 אך פרטיותם, על בקפדנות שומרים שניהם דליה.
 עם בשיחות אישרו הקרובה מבני־המישפחה כמה

השניים. של הקרוב צעדם את ידידים

בלוגדה
אניגמהבמושב

 ] התקליט, עטיפת את זוכרת אני היום עד
 1 בזמנו שנמכר היסטוריה, שעשה לי שנדמה

 ] התפוצות. יהודי בין וגם בארץ גם במיספרי־שיא,
 # הזמרים, שני הופיעו התקליט עטיפת על

 1 — כולנו את אותנו, — ומייצגים יפים צעירים,
< ונעמה. רן אז להם קראו הצברים. את

 1 אינם מזמן כבר מהצמד היפים הצברים שני
 9 הגדל נעמה־נחמדדהלנה בארץ. חיים

 ] אלירן רן ואילו בגרמניה, למוסיקאי נשואה
 ̂ התקליט, שיצא מאז השנים, כל כמעט יושב

̂  לכתוב היה יכול כישרוני סופר בארצות־הברית.
 שאיבדו בצברים שחלה התמורה על מרתק ספר
אמיתי. בסט״סלר קוציהם. את

̂ לשאת מאמצים ועושה רן, עתה מבקר בארץ
 1 כך. בדיוק זה אבל מוזר? נשמע לאשה, אשתו את

 < ניו־יורקית לנערה נשוי בעבר שהיה אחרי
 ] ישראלית, גרושה הכיר ממנה, והתגרש יפהפיה
 7 כשבמועדון המערה, במועדון שעברה שרון,

 1 ארצה ושרון רן כשבאו פומביות. מכירות התנהלו
 1 מכל שמור סוד איתם הביאו כחודש, לפני

 1 שם, האזרחיים נישואיהם דבר את מישמר:
 1 של גושפנקה לקבל מנסים הם ומאז ביו־יורק.

 ] וישראל. משה כדת חופה ולהעמיד כאן, הרבנות
 ( אזרחיים? בנישואין תחילה נישאו מדוע
 ] את והציגו אותם חפשו לשאול! מי את מצאתם
 1 תנו תשובה, כשתקבלו לשניים. הקשה השאלה

סקרנית. אני גם צילצול. לי

 ציפי ואת עבר, חודש לדאוג. התחלתי כבר
 יורד החל המדור קוראי ומיספר הזכרתי, לא לוין

 אמר — למדור ויחזרו ציפי את להם תני פלאים.
ש... או בכעס, העורך לי

 כדוגמנית־צמרת. בהופעותיה ממשיכה אנאבל
 איתן הזמר את הכירה עבודתה כדי ותוך

 בערבי־זימרה משותפות מהופעות מסורי,
 התחיל ממש של רומן ובתצוגות־אופנה.

 אינם שהשניים לחודשיים קרוב וזה להתפתח,
מזה. זה נפרדים
 אלי של יותר הדוחק הצורך בגלל אולי
 לפשרה מקום עתה יהיה הארוכה, הפרשה לחיסול

 הפרשה של קיצה את לראות ונוכל הצדדים, בין
בקרוב.

 במילחמה נוסף סיבוב יתחיל כחודש בעוד
 אלי ובעלה, טמיר אנבל בין הממושכת

טמיר. ץ
 רבות, שנים פני על כבר מתמשכת המילחמה /
 אי־כשרותם או נישואיהם כשרות על והסיפור \
 במדור. אצלנו, כאן, אפילו נדון כבר /
 נשואיו כשרות את לפסול מנסה טמיר אלי \
 למרות יהודיה, היתה שלא בטענה לאנבל, /
 שאלי טוענת היא ואילו ככזו. עצמה את שהציגה ן

הרבנות, מבחינת הלגלי מצבה את במרוייק ידע
 על ברבנות ידידיו שסיפקו בעדויות לה סייע ואף
יהדותה. רבר

 אחזקת על מתנהל עתה המילחמה עיקר אך
 שזו פסק המחוזי בית־המישפט השנים. של בתם

 אינה שאנבל טען שאלי אחרי האב, על״ידי תוחזק
 אנבל אורחות־חייה. בגלל כאם, לשמש ראוייה

 אלי ואילו בית־המישפט, פסיקת על מערערת
 הקרבות אליה. נשואיו את כליל לבטל מנסה |

הקרוב. בחודש יתחדשו
 שהוא רב זמן זה בוערים. קצת העניינים לאלי

בתו. את מגדלת אף וזו אילנית, הזמרת עם חי
רשמית גושפנקה לתת סוף־סוף,

לוין ציפי
הסוס על

 רוצה, הוא
המשותפים, לחייהם

דרינג. ררינג,
בבקשה.״ ציפי, ״את
וסקסי. גברי קול ענה רגע!״ ״רק

 כחולות עינים עם בלונדי קול עלה ״האלו!" ;
הקו. על

המרחלת.״ זו ציפי, ״שלום
בזעם. את?" שוב ״״זו
מתחתנת, שאת השמועה את לברר רציתי ״רק
מעשית. בנימה מותק,״
רצון. בחוסר נכון." ״זה
מהמושב?" רפאלי רפי ״עם

״נכון.״
 וורן עם ״ומה פורצת. בשמחה שיגעון." ״יופי
בזהירות. ביטי?"
במחאה. בכלל.״ זה מי שכחתי ״כבר

 איתו להחליף הג׳אבר, את תופסים ״איפה
מילה?״

 הצעה. איתו,״ רברי ״קחי!
הסקסי. ״האלו?"

י- ■יי*. ►

סקסית שיגעון,״ מתחתנים, שאתם ,שמעתי

 תרנגולות?״ ותגדלו במושב, ״ותגורו
 סוסים.״ נגדל ותרנגולות. פרות מלבד ״הכל

מסביר. הוא
ממשיכה. אני עולש?״ במושב ״שם,

 מקצים לא ״במושב עונה, הוא ״כן." י
להתחתן.״ צריך לרווק, יחידת־משק

 מחטטת, אני בן־פורח״״ שוקי עם ״ומה
 רפי של הטוב וחברו ציפי, של הראשון בעלה

רפאלי.
מסורי איתןטמיר אנבלטוב חבר הוא במושב, פה הוא גם אחוז, ״מאה

הזמר של האחרונה המילה נמסה, אני ובהצלחה." ,יופי,


