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 לוא מטרידה. ולעיתים מחייבת, האצילות

 הרב של הנחמדה בתו אלירז, היתה
 — היישוב מן בתולה סתם גורן, שלמה

 בבוא חתן, לעצמה מוצאת הסתם מן היתה
 בוזשקט היישוב, מן בתולות כדרר היום,

פסח. סדר וחסל ובביטחה,
 סתם איננה ואלירז עושין מה אבל

 נצר הראשי, הרב של בתו אלא בתולה,
 שאביה הוא טבעי רק 7 זה וכל אצולה לגזר

 איזה גזעי, חתן לה למצוא ויחפוץ ישאף
ובמע ובמיצוות בתורה גדול דרדק־משי

במעשים. לפחות או טובים. שים
 הרב השיא תחייה, הגדולה, בתו את

 רע. לא שידוך שפירא, דוד לעורו־דין
 אבל השיא, לא עדיין אברהם בנו את

 בכך בהתחשב להיחפז, צורך שאין אומרים
 בר־המיצווה את עתה זה חגג שהבחור

אלירז. רק נותרה שלו.
שירו את לאחרונה שסיימה אלירז

 הגי־ של למצב הגיעה בצה׳׳ל, הסדיר תה
לאחרונה הוזמן כאשר וכך, עה־לפירקה.

נסי את היתנה לדרום־אפריקה, הרב כבוד
לנסיעה. תצטרף בתו שגס בכך עתו

 אלירז הוצגה בדרוס־אפריקה, היה. וכך
ו כשרים יהודים הארץ, שועי בפני

 בני כשרים תלמידי״ישיבה בתורה, גדולים
בהם. וכיוצא עשירים, יהלומנים

 שבועיים לפני הראשון. הסיבוב היה זה
 שם וגם לווינה, ובתו אשתו הרב, נסעו
 מוצגת כשאלירז עצמו, על המופע חזר

 זה האפשריים. הפוטנציאלים כל בפני
השני. הסיבוב היה

ניחש כן, — ללונדון נסעו הם והשבוע
שלישי. לסיבוב מטרה. לאותה תם,

 ומיש־ סבלנות גילתה מצידה, אלירז,
 האב של לרצונו צייתה למופת, מעת

 הפרצופים כל לתוך בהתה (מיל.), האלוף
עיניה. נגד שהצעידו החשובים
 אביה לפני תציג שהיא בטח יהיה והסוף

 לגלות עלול והרב — שלה בחירתה את
 היו שלו הבינלאומיים מסעות־הציד שכל

מלכתחילה. מיותרים

 הזמרת של אהבותיה את שמכיר מי
 ביחד הולכות לא שהן יודע ,2ל עדנה

 מאוהבת, כשעדנה שלה. הקאריירה עם
 הקאר־ כולל — ומלואו עולם שוכחת היא

יירה.
העכ הרומן עם לה שקרה מה בדיוק זה
 ראשון ביום שאולי. רפי שלה, שווי

 לנין- ימים לעשרה השניים קפצו האחרון
בשי נראה ביניהם שהרומן ומאחר יורק,

לפחות או עדנח, של הקאריירה נראית או,

ובת־השגריר הזמר שד השדי הרומן
 בשבוע לכם, מלאים היו העיתונים בל

 הזמר של הסודית אהבתו על האחרון,
 בשם אמריקאית ותיירת שישן גבי

מיל איזה של בתו אלכסנדר, שירלי
אמריקאי. יונר

 הרומן על לכם אספר אני בואו אז
 שלא מתערבת אני שעליו — גבי של

מקום. בשום שמעתם
 בתו עם גבי של לרומן מתכוונת אני

 דיאנה בישראל, בריטניה שגריר של
.,ליבריג

 סודי, כל״כן היה הזה הרומן למעשה,
עליו. ידע לא בעצמו שגבי

 הוא הרומן, על ידע הוא אומרת, זאת
שמוצאת״חן חתיכה עם יוצא שהוא ידע

 שגבי יצא אחד יום שסוף־סוף עד
 הערב. בתום הביתה, העלמה את ליווה
 כתובת, הטקסי לנהג נותנת דיאנה והנה

 שער עם גדול בית לפני עוצר והטקסי
דומים. ודברים גדולים אריות עם גדול,

 פה, מחפשת את מה לה, אומר וגבי
 אני אומרת, זאת מה לו אומרת ודיאנה

 של בתו שהיא מגלה הוא וככה פה, גרה
יותר. ולא פחות לא השגריר,
 שחיה מה לא זה היום שגרירים טוב,

 ייאמן. לא משהו עממיים הם היום פעם.
 משגרירות טלפון גבי אחד יום קיבל וכך

 לבשר נועדה והשיחה בישראל, בריטניה
 מת- רעייתו וכבודת השגריר כבוד בי לו

 לארוחה גבי כבוד את להזמין כבדים
וכהנה. ובחנה בשגרירות, רשמית
 עשרים לפני שלנו. גבי על שעבר מה
 מ• ארצה הגיע הוא שלוש, בגיל שנה,

 נזדמנה לא עתה יעי ומאי קזבלנקה,
בשגרירות. ארוחת״ערב לו

 הוא סוף־סוף איוד, טיפיי לקצי טיב׳
 שם והופיע ללבוש, מה להחליט הצליח

 שנראה בלבוש וחנוט הדור השנייה, על
 את להכיר והוזמן למאורע, במתאים לו

 אמה לא שהיא — אשתו ואת השגריר,
סופרת היא זאת לעומת אבל דיאנה, של

— עדנה

דומים. אח״מים ועוד — נודעת צרפתיה
 אישי, באופן פניו את קיבל והשגריר

 ואל אשתו, ליד לשולחן אותו והושיב
 קלחה והשיחה לא. ומה בן מה תשאלו

 שפות, תריסר ועוד צרפתית, באנגלית, לה
להס צריך היה שלו העברית עם וגבי
זה. כל עם תדר

את ראה כשחאברך — לכם אגיד מה

בשפל. בה, שלה העניין
 לפני התחיל ורפי עדנה בין הרומן

 שאו־ מאיים בשרפי בשצף־קצף, שנה חצי
להתחתן. עומדים הם טוטוטו
 ועדנה רפי, וגם הקצף, נרגע כך אחר
 שלה, הברנש עם קורה מה לבדוק החלה
 למקומות מעיניה נעלם היד, כאשר ביחוד
שונים.

 לשרור החום חזר כאילו נראה ועכשיו
 מכירה שאני כמה עד ז מאי אלא בשטח.

 אותן אוהב שהוא יודעת אני רפי, את
מפורסמות.
 — עדנה במקום הייתי לוא אני אי-לכך,

 ומטפחת חוזרת הייתי — חלומות איזה
שלי. הקאריירה את

 את לכם לתאר יכולים אתם בחוץ, עצמו
השמיע. שהוא אנקת״הרווחה

 לא המשפחתית הפגישה ז מאי אלא
 יודעת. אינני קילקלה, לא אולי או עזרה.
 זה. וזהו הסתיים, והרומן חיום הגיע

 לחופשת־ ללונדון קצת נסעה ודיאנה
 שירלי, את תפס וגבי להירגע, כדי מולדת,
הסיפור. כל את יודעים אתם ועכשיו

 דני, עד מדני
כדני אין

 מבוגרת קצת לעלמה — בחיי — 17 בגיל
 עצמה, את מלבד לו, שהביאה ממנו,

 הקוד־ מנישואיה נחמדים ילדים שני גם
׳מים.

מאוש נישואין שנות במה לאחר והנה,
 כולו משותף, ילד להם נולד בהן רים,

להתגרש. מסינג דני עומד שלהם,

 דני את שראיתי האחרונה ובפעם
 צמודים, מאוד היו הם בפרי, ונעמי מסינג
בקרוב. מתחתנים שהם לי גילתה ונעמי

 ההזדמנות היתה חושבים אתם ואיפה
אותם! פגשתי שבח הזאת,

 בחתונתו :להאמין לא יכולים אתם
ליטאני. דני :דני עוד של

ושירלי גבי

 חוד- שהיא ידע לא הוא אבל בעיניו.
כאלה. ודברים מעלתה

 בת הבלונדית, דיאנח את הכיר גבי
 לפני היה זה קזבלן. של בהסרטח ,19ח-

 בעל שחקן היה גבי חודשים. בחמישה
 שם, הניצבות אחת ודיאנה בסרט, משקל

שגריר. של בתו שהיא ידע לא אחד ואף
ושם, ופה לצאת. התחילו ודיאנה גבי

 נפרדים היו שהם יצא איכשהו הזמן כל
מקומות. מיני בבל בלילה
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 ויש חביתות, שאוהבים בני־אדם יש
 ולהחזיק משולש כובע שאוהבים כאלה

אוה כפרי נעמי הז׳קט. בתוך היד את
דני. בשם בחורים בת

 דני הבימאי היה שלה הראשון הדני
. אי ט  וסוער גדול היה ביניהם הרומן לי

 רגל עם אז ממילא כבר היה דני זה. וכל
 נעמי עם וקשריו לנישואיו, מחוץ אחת

לפניה. עוד שהתחיל תהליך השלימו רק
 להניח סביר רק זה היה דני, כשהתגרש

 זה שסביר אלא נעמי. עם יתחתן שעכשיו
 כל״בך היה לא זה עצמו לדני מאוד. תלוי

 מאשה להשתחרר שתצליח עד סביר.
 עם לעול להיכנס משוגע הוא — אחת

ז שנייה
 בין לו קהיה הרווח את תיקן הוא

ליה ויצא חגרדרובה, את חידש השיניים,
עליזים. מחיי-רווקות קצת נות

 החליטה העניינים, מה נעמי כשראתה
 ימינה הסתכלה היא בשבילה. לא שזה

בחש שבאו הדנים את סיננה ושמאלה,
 ואילך, בגוב־חאריות מדניאל החל בון,

 ומשחקו הזמר על הפור את והפילה
החתיך. מסינג דני

 עם בגברת שהתפרסם מסינג,
 אלמגור, גילה של לצידה הקמליות

ליטאי ודני נעמינישא הוא איך. ועוד נשוי, הוא גם היה


