
הקולנוע אנשי
ץ מתחתנים בגו

י ק דנ  מרמז ששמו אחד הוא שי
 הוא דני טורי־העיתונות. את לעטר למדי

 וידו מעבדות־עריגה, ובעל עורך־סרטים
 שמו היה מזה חוץ הקולנוע. במלאכת לו רב

 בשמותיהן השנים, במשך לא־פעם, נקשר
החתיכות. מיטב של

 עם התחתן שהוא עד — נקשר נקשר,
הני אניקו. והטלוויזיה, הקולנוע מאפרת
טו שנים כמה מעמד החזיקו מאלה שואין

 זה בערך, ■שנים, שלוש לפני אבל בות,
והתגרשו. נפרדו, הם להם. נגמר

תו בלי חודשיים, שלפני מתגלה והנה
 חדשה, אשה דני לו נשא וחצוצרות, פים

 ממוצא כר״ניר, דבורה בשם יפהפייה
מובהק. כפר־סבאי
ה מאופנאיות אחת היא מצידה, דבורה,

 בארץ. ביותר והמצליחות הידועות פרוות
 אשת־ שהמושג העובדה אותה מאפיינת

 כפפה, כמו עליה מתלבש העולם־הגדול
 ידועה ושהיא בחוץ־לארץ, הרבה שבילתה
 ד שלה, ומלאת־הטעם העשירה במלתחה
כמדשכתוב. מטופחת

 ממש אלה בימים אז מספיק, לא זה ואם
 אגיקו, דני, של אשתו־לשעבר גם עומדת

 זה, את תעשה היא אבל שוב, להתחתן
ה צלם־הקולנוע עם כניראה, ל ק׳ ענ ח. י ל ק
שנה. כך-וכך עולפ-הסרטים ושקט

; התאזמים
מיסתורין במזל

מי את זוכרים ׳ ת ז ב ו כ ר בדיוק בן, ג
ש היפהפייה והחברה נערת־הזוהר כך.

 ואשר מסיבה, היתד. לא בלעדיה מסיבה
 לעיתים שלי הטור את פוקד מיה שמה

אחרת. בחברה פעם כל מזומנות,
י נשואה- תמי היתד. שנים לפני מ  ל
ק, ר מבו לא נער־זוהר היה הוא שגם כי

 החזיקו לא האלה הנישואים אבל טל.
 ברעש קצר זמן אחרי והתפוררו מעמד,
בוודאי. לכם שזכור גפי גדול,

 קצת נשארה עוד תמי הגירושין, אחרי
 ב־ זמן איזה עבדה עניין, חיפשה בארץ,

 — דיזנגוף ברחוב שלה, מהורים של ■פוטו
מאד. מהר לה עבר זד, אבל

 עליה קטנה נעשתה ישראל כשמדינת
להתאוורר. לאיטליה, לד, נסעה היא כהוגן,
 דיווחים להגיע התחילו מאיטליה, ואז,
 מצליחה, ודווקא בסרטים, מתעסקת שהיא
 בביקורי-הבזק אבל סוערים, חיים וחיה
הר ממנה לשמוע הספקנו לא בארץ שלמ
 לרופא לשם, לחזור מיהרה תמיד היא בה.

המעטירה.
בחו פיתאום נראתה אלד, שבימים עד
 אף משם נעדרה לא כאילו דיזנגוף, צות

 קשה הקטן. ההבדל יחי — מאי אלא פעם,
 ראשון ממבט אותה, להכיר היד,

 שראה זכר לא וממוקידיה ממכריה
 כמו כזאת, ענקית בטן עם אי־פעם

זו. בהזדמנות איתה ציאה
 בגו. דברים יש בטח אז — בטן ואם

 לא היא כי והתכוונתי. אמרתי, ״דברים״
 כניראה שהוא בהריון אלא בהריון, סתם

אי בגולת התחתנה שתמי מסתבר כפול.
 שתאומים לה הודיע שהרופא וביוון טליה,

 מה פה, אותם ללדת באר, — בקירבה
שבטוח.

לתאו האחראי הבעל, הכל. לא זה .אבל
 איש מיסתורין. בגדר נשאר הנ״ל, מים
 עליו מרננים רק ומניין. הוא מי יודע אינו

 ברומא מבתים ושחוץ ועשיר, איטלקי שהוא
 עכשיו לה קנה הוא הצרפתית, ובריביירה

, בארץ־הקודש. דירה גם
 לז, וקצר כאן לו שצר מי אפילו בי
בסים־האם. כמו שאין יודע
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א מ ה א ר פי ץ או כ ם נ לי חו ה ־ ת בי ב
לירות !באלפי פרחים

 נהייה וכגר עיתון פותחים כשרק אלה, קשים בימים
 שמחמם כזה אמיתי, יפה סיפור לכם לספר לי בא שחור,

הלב. את
 באפריל 17ה־ תשל״ד, ניסן כ״ה שבועיים, לפני רביעי ביום

נבון. במישפחת ראשון בן מאוד טוב במזל נולד ,1974
 חבר- של היפהפייה רעייתו ,38ה־ בת אופירה האם,

 להיות כנראה, שמיועד, ומי לשעבר המזעמד״לנשיאות הכנסת,
 שכבה נבון, יצחק לטובה, עלינו הבאה החדשה בממשלה שר

מו כשהיא תל־השומר, בית״החולים של הגינקולוגית במחלקה
 שכמעט למי לה, שהוקצה החדר לירות. באלפי פרחים קפת

 ענקיים וסלים זרים בהם. מוצף היה נשיא, של לרעייתו היתה
 ואחר־כך שם־טוב, מייקטור הראשון בזה״אחר־זה, הגיעו

 דולצ׳ין, מאריה מאיר, מגולדה ישעיהו, מישראל
 החלו קצר זמן שכעבור עד־כדי״כך, לא. וממי פרס, משימעון

 ולרופאים, לאחיות לעובדים, החדר מן פרחים מחלקים כבר
מקום. עוד בו נותר שלא כיוון

 זו היתה מאוד. טובה סיבה היתח זו גדולה ולשימחה
ופרו מעודו, בית־החולים שידע ביותר המרגשות הלידות אחת
והבו המנוסה בידו אישי, באופן עליה פיקח סר, דויד פסור
 לעולם בא ובעיקבותיה בהצלחה, עברה הקיסרית הלידה טחת.
בישראל. ביותר המפורסמים התינוקות אחד

ששכח, למי ארז. בישראל ייקרא ויצחק אופירה של בנם

 וחלומה ארז, היה נישואיה, לפני אופירה, של שם־מישפחתה
לה. שייוולד לבן כך לקרוא היה

 במיקצועה, לחינוך־מיוחד קלינית פסיכולוגית אופירה,
 השתוקקו אליו דבר היה ולא שנה, 11 לפני נישאו נבון, ויצחק

שלהם. ילד אל כמו
מקסי תינוקת להם אימצו חודשים ושלושה שנה לפני

נירה. מה,
 בתל- להתגורר אופירה עברה הלידה לפני כשבועיים

מירו לתל-אביב, העבירה היא ששכרו. ידידים בדירת אביב,
 מהיעדרה תסבול שלא על-מנת התינוקת, בתה את גם שלים,

הלידה. עקב
 ועדת- של דחופה ישיבה נערכה רביעי, יום הלידה, ביום

 זה היה בה. נכח לא אחד אדם הכנסת. של חוץ־וביטחון
 בלב רגעים באותם שליווה נבון, יצחק ח״כ הוועדה, יושב״ראש

בנו״בכורו. לידת את הולם
 מאושר אדם היה לא אחריו, שבאו ובימים יום, באותו

 לו מלאו שישי, ביום בנו, לידת לאחר שיומיים נבון, מיצחק
שנים. 53

 בבריתו מדי, קטן שנולד נבון, ארז יובא שבועיים בעוד רק
 ההורים של ומוקיריהם מכריהם בנוכחות אבינו, אברהם של

בשימחתם. ישמח שלא לב אין המאושרים.
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