מ ת א ב די ם
בגו העדן

הלהבה
שנגוזה
מי שמאמין בסמליות שבחיים ,ימצא ודאי
סיפוק בסיפור הבא:
אחרי שלוש שנות נשואין הגיעו העתונאי
יהושע שגיא ורעייתו ,ציירת האופנה
רות שגיא )ליפשיץ( ,למסקנה כי חייהם
המשותפים לא עלו יפה והחליטו להיפרד.
לפני מספר חודשים נפרדו השניים ,והשבוע
קיבלו גיוו שיהם את אישורה של הרבנות
הראשית .ביום בו קיבל הגם תוקף ,יצאו
השניים ,שנשארו ידידים טובים ,לחגוג את
פרידתם במועדון־הלילה אדריה .הם בילו ו
רקדו ,ושעה שהחשפנית המופיעה במקום
החלה להתפשט ,התרוממו משולחנם כדי ל
היטיב לחזות בה.
כאשר חזר שגיא לשולחנו ,הבחין כי
מצית הגז שהשאיר עליו נעלם .היה זה ה
מצית שקיבל במתנה מרותי ביום השנה
הראשון לנשואיהס.

נעו3י נוסעת
או נוו״ב
הרומן הישראלי של הרקדן הרוסי בעל
השם העולמי דודורף נורייב ,אינו דועך.
להיפך ,ככל שהזמן חולף ,מסתבר שהעסק
נעשה יותר ויותר רציני .אם זה ימשך כך,
אפשר יהיה להכניס אותו בקרוב למשפחה.
הכוונה כמובן לקשריו של נורייב עם
הצעירה החיפאית נעמי אידווה .הוא
מצלצל אליה מטוקיו ,מפאריס ומלונדון ,וה
מכתבים שהוא משגר אליה בקביעות ,כול־

קפה וסימפטית
עד היום עוד לא ידוע אם דיזנגוף הוא
דיזנגוף בגלל כסית ,או שכסית היא כסית
בגלל רחוב דיזנגוף .מה שברור הוא ש
חייו של האחד אינם חיים מבלעדי השני.
כסית הוא שם נרדף כמעט לאמנות ובוהימה

חצקל איש־כסית
בתל־אביב .אך יש למוסד גם תפקיד מכריע
בסטאטיסטיקת הנשואין והגירושין בעיר.
״אני לא יודע אם אני הוא השדכן או
כסית,״ אומר בקול מנומנם חצקל ויי ני
שטיין ; ,(54הידוע יותר כאיש־בסית.
״אבל אצלי הכירו והתחתנו הרבה זוגות.
אני מתכונן בקרוב לערוך נשף לכל אלה
שנשואיהם התחילו אצלי .ובעצם ,מי לא?
בתיה לנצט הכירה כאן את פיטר
פריי וכל הרומן הסוער ביניהם נערך אצ
לי .כאן הכיר הצייר קסטל את אשתו,
אריק לביא התחיל כאן עם שושיק
שני ,אריק איינשטיין עם אידוגה

לשם ויוש הלוי עם מניה ,יעני,ל׳ה
כן־סירא ,רבקל׳ה מהצ׳יזבסרו! ,חיים
חפר והקריינית רות שפירא  -כולם
התחילו את הרומנים שלהם עם בני־זוגם
אצלי .את אלה שהתגרשו לא כדאי להזכיר.
חוץ מזה הם עשו את זה ברבנות.׳׳
רק חצקל עצמו ,שרכש את בית־הקפה
בשנת  1939בסכום של אלף לירות )״היום
לא אמכור את כסית בעד מיליון .מה אני
אעשה ,אכתוב ספרים?״( ,לא הכיר את בת־
זוגו שם .״את לאה הכרתי בנשף פורים
שנערך בתיאטרון מוגרבי .היא היתר ,מחו
פשת לצועניה מהונגריה ואני הייתי בנשף
מלצר .ראיתי אותה והתלבשתי עליה ,היא
היתד ,בטוחה שהתחפשתי למלצר .כשהבחינה
שאני באמת מלצר ,היה כבר מאוחר.״
האופי השדכני של כסית אינו נובע יק
מאמירת המוסד .חצקל עצמו מסייע מבחינה
מוסרית .״תמיד נתתי לאנשים את כל שיש
לי ולרבים סידרתי אפילו הלוואות.״
אך אין טוב בלי רע .״לצערי,״ אומר חצ־
קל ,המבלה במוסד שלו  20שעות ביממה,
מהן כשש שעות בשינה על כיסא ,״היו גם
הרבה מכות בכסית .מכות בין נשים ל
פילגשים של בעליהן או בין מאהבים לבע
לים קנאים; ותאמינו לי :היה מה לקנא.
למזלי הגדול יריות עוד לא היו כאן.״
בעוד שנה וחצי יערכו חגיגות יובל 25
השנים למקום .בינתיים ימשיך חצקל איש־
כסית לסקור כצופה מהצד את אורחיו ול
החליט מי היא המלכה הבלתי־מוכתרת של
המקום .כי בכל עונה יש למקום מלכה
אחרת .חצקל ,המעיד על עצמו שהוא מומ
חה לנשים ,נזכר בגעגועים בתקופות בהן
היו אסתר רובין ,חנה מרון ותמר
רפפורט )ישר( מלכות כסית .״אלה היו
הבחורות היפות ביותר שנכנסו לכסית .הן
היו פשוט נשים .היום כולן מאותו הסוג.
אולי זה נראה לי כך משום שהזדקנתי.״

גן־העדן של הישראלים בברלין המערב־ת
אינו ,כנראה ,גן־עדן לנערות הברלינאיות
עצמן .המדובר הוא בעדן סלון ,של •טמעון
ע דן ,בו עשו לאחרונה שלוש נערות
ניסיון להגיע לגן־העדן האמיתי.
שלוש הנערות מוכרות ,ודאי ,לכל היש
ראלים שביקרו בברלין ולא יכלו שלא ל
בקר במרכז הישראלי שם .שלושתן עבדו
במקום בתור בר־פרויילינס ,רקמו יחסים ו־

היידי)עם בראונר(
חלומות עם האורחים המכובדים והמפורס
מים המבקרים במקום .אלא ששלושתן הגיעו
למסקנה ,כל אחת בנפרד ,שאין שום קשר
בין המציאות לבין החלומות.
הראשונה היתד ,היידי הבלונדית ,שצב
רה יותר הבטחות נשואין מכל נערת־בר
אחרת במקום .אחרי רומן אהבה נכזב עם
גבר נשוי ,יצאה היידי לחדרי הנוחיות,
ניסתה לחתוך שם את ורידיה .היא נלקחה
לבית־חולים ,חיה עד היום הזה.
אחריה ניסתה ללכת בדרך זו נערת־הבר
קלאודיה .אלא שהיא היתה פחות דים־

ג ב ר ת כ מ ע ט נ או ה
בכל האגדות מסופר אודות השחקנית
המחליפה שהמתינה שנים בצל הקלעים ,עד
שלפתע חלתה השחקנית הראשית ,או סתם
התעייפה ,והמחליפה שהוזעקה למלא את
מקומה כבשה את העולם בסערה .אבל
שרלוטה פרימו אינה מאמינה באגדות.
הציעו לה לקבל את האנדרסטאדי של התפ
קיד הראשי במחזה המוסיקאלי גברתי ה
נאווה ,והיא דחתה את ההצעה.
בעצם שרלוטה היא ליזה דוליטל שטרם
מצאה את פרופ׳ היגינס שלה .אלא שהיא
לא מכרה פרחים .במקום זה בחרה ללמוד
זואולוגיה באוניברסיטה בירושלים ,עומדת
עתה בפני קבלת הסמיכות במקצוע זה .ה־
זימרה היתה תמיד רק תחביב צדדי לקול

נעמי אידווה ונורייב
לים את כל הביקורות והמאמרים הנכתבים
עליו ברחבי העולם.
כאשר שהה כאן נורייב השנה במשך
שבועיים ,לא האמינה נעמי שהוא יזכור או
תה מביקורו הקודם לפני שנתיים .אבל הוא
זכר אפילו ציטטות מהשיחות שניהלו אז.
היא היתד ,היחידה שבחברתה היה מוכן
לצאת ולבלות ,או לצאת לרחצה לילית בים.
כשהיה שותה יתר על המידה ,היה אפילו
מתגבר על ביישנותו ושופך לפניה וידויי
אהבה ברוסית .הדבר הדאיג מאוד את אמה
של בת־זוגו למחול של נורייב ,מרגוט
פונטיין ,שליוזתה את להקת הבאלט המל
כותית .עד אז היא האמינה שמרגוט היא

האשד ,היחידה בחייו של רודולף .ובהזדמ
נות אחת אף נסיתה להסביר לנעמי עד כמה
זה גרוע עבורו לנטוש את בתה.
הגברת פונטיין הזקנה לא טעתה .כאשר
נפרד רודולף מנעמי בנמל־ד,תעופה ,היא
ביקשה ממנו שיחזור .הוא הסביר שמוטב
שתבוא אליו .עכשיו מתברר שזאת לא
היתד ,סתם מליצה וכי הוא התכוזן לכך
ברצינות.
בחודש פברואר עומד נורייב לסיים את
חוזהו עם הקובנט גארדן בלונדון .אותה
תקופה תהיה כבר נעמי לידו .הוא מתכנן
לבלות עמה חופשה קצרה בוילה שלו ,ב
ריביירה של מונאקו ,לפני שיצא לארצות־
הברית ,מקום שם מצפה לו תפקיד ראשי
בסרט על חיי ניז׳ינסקי.
בינתיים מסתפקים השניים בהחלפת מת
נות .נעמי שלחה לו לא מכבר תמונת דיי
גים שנשאה חן בעיניו .עתה היא עומדת
לשלוח לו גלימה ערבית עם ריקמה תימ
נית .בתמורה היא מצפה לכובע עשוי פר
וזת שועל כסף.
עד לנסיעתה ממשיכה נעמי לעבוד כמודל
עירום לציירים ,בבית־הספר לאמנות בצלאל
שבירושלים ,בסמינר הקיבוצים ובשני חוגי
ציירים פרטיים .היא היחידה בין דוגמניות
העירום הישראליות המקבלת  10ל״י לשעה.

הסופראן שלה ,למרות שהוריה זיימרו עוד
בבולגריה במקהלת צדיקוב .בשנות לימודיה
באוניברסיטה היתה צריכה לפרנס את עצמה
כאחות בבית־חולים לחולי־רוח וכמעבדנית
בקטריולוגיה .רק לאחרונה החלה להקדיש
את עצמה ברצינות לתפקידים של זמרת,
קיבלה שיעורים בפיתוח הקול ,ואף התקב
לה כתלמידה באולפן השחקנים של נולה
צ׳ילטץ בתיאטרון הקאמרי.
אלה שהספיקו לשמוע את זימרתה טענו
שהיא נולדה ממש לתפקיד הגברת הנאווה.
שרלוטה ניגשה לבחינות ,התרגשה עד פיק-
ברכיים ונאלצה להסיר את נעליה גבוהות
העקב ,וכבשה את ליבם של הבוחנים .אבל
התפקיד הראשי היה כבר של רבקה רז.
לשרלוטה הוצע להיות מחליפה .היא הסכי
מה .אבל רצו שבינתיים תשיר גם במקהלה,
ולכן סירבה .״היא צריכה להיות בהשגחה

כריגיטה )כין הישראלים(
קרטית .היא חתכה את ורידיה לעיני האור
חים שבמועדון ודמה ניגר על ד,ריצפה כמו
מים .גם אותה הצליחו להציל.
אבל זד ,לא ייאש צעירה גרמניה נוספת,
בשם כריגיטה) ,בתמונה נראית בריגיטה
בין שני ישראלים שיש להם מועדוני־לילה
ליד פראנקפורט .אחד מהם הוא בן משפחת
רופא החיפאית( ,שחיתה בקביעית עם ערבי
מוסלמי מלוב ,המועסק במקום בתור מערבב
משקאות .היא החליטה שלא לה־נצל בשום
אופן ,ניסתה להתאבד בביתה על־ידי בליעת
 25כדורי שינה ופתיחת כל ברזי הגז ב
דירה .אבל גם זה לא עזר .גם אותה הצילו.
עכשיו עומד שמעון לתלות סיסמה מעל
הבר :״הדרך לגן־עדן אינה מובילה דרך
גנו של עדן.״

חד שות הג ד ה! 3ד

שרלוטה
מתמדת ובמקהלה תקלקל את קולה,״ טענה
מורתה אלי קורץ .״חוץ מזה זאת הר
גשה לא נעימה לשבת ולחכות כל הזמן ש־
שמישהי 'תשבור רגל,״ הודתה שרלוטה.
אבל בכך-עוד לא אבדה .היא עוד עתידה
להפתיע את עולם הזמר הישראלי.

משהו לא בסדר בשידורי הפירסומת
של ״הגל הקל״ אם אין שם שום פיר־
סומת לחדשה הטריה ביותר :עמק
פרי ,קריין החדשות של ״הגל הקל״,
עומד לשאת אשה .עמק ) ,(32גרוש מזה
מספר שנים ,ישא בשבועות הקרובים
את עפרה הלוי ,יפהפיה שטינית בע
לת עיניים כחולות ,שהיא בתו של ה
שופט העליון בנימין הלוי .עפרה יצ
אה במשך שנתיים בקביעות עם ד״ר
משה לזר ,מרצה לספרות באוניברסי
טה בירושלים ,עד שהבירה את עמק.
 - -״י ■
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