
ממית וג׳ימי לולה
הג׳ז בצל

 לאחרונה, הארץ את ששטף גל־השמועות
 לה, עדנה הזמרת של לסוצאותיד, בקשר
 כזפוד, מאוד, לאחרונה רק שכך. לא עדיין

לאי הלכה לא־כל־כך היא שבעצם התגלה
 בניו״ ומופיעה וקיימת חיה היא אלא בוד,

סאן. אדים של במזעדוגו יורק,
 הונחתה !והנה לתאושש, הספקנו לא אבל

 טובה, די נוספת, בשורה ■ראשינו על
אומרת. הייתי

 לעשות הולכת ■עדנה גם לא, או תאמינו
 כך והאחרונה, הראשונה ובפעם זה. את

ה הזמרת מתחתנת, היא כולנו. מקודם
הצעירה. ישראלית

אמריקאי, הוא שלה המאושר המייועד

גולדפרם רוחל׳ה
העסקים בצל

ברבנות נגמר סיפור־האהבה

לב עדנה
המיסעדות בצל

 ז׳אק שהוא צרפתי, לשם דווקא העונה
 הכל. לא עוד זה אבל לה״פונטיין. דה

 לה־פונטייז דה עוסק במה גם לדעת רוצים
ו הנ״ל

 שניחשתם. כפי מיסעדן, הוא במובן,
 אורגת שהיא נראה שלו. את עושה ההרגל
 אתי שתסכימו למרות לב, עדנה לאכול,

עליה. זה את רואים שלא
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־ ס ח ד ת ל ז ו
שהתגשם

 על שמע, רק אפילו או שמכיר, מי כל
 טכנאי־ ,ובעלה זוהר רבקה׳לה הזמרת
 קדנסקי, כיל במוצאו, האמריקאי הבמה

 ב־ השבוע להשתתף שלא היה יכול לא
תמר. ,בתם הולדת עם הגדולה, שימחתם

 וביל. שרבקה׳לה סוד זה אין שכן,
 ממתינים שנים, כארבע מזה הנשואים

ל הזה, הזמן כמשך בערך בקוצר־רוח
השבוע. סוף־סוף שהתרחש המשמח מאורע

הצעירה הזמרת על שעבר מה בכלל,

קרנסקי וביל רבקה
העריסה בצל

 טוב הכי החבר -שהיה לביל, שנישאה מאז
 ב-| עורך־הסרטים שלה, הקודם החבר של

 ,לסי- נושא הוא כן־זאב, אורי טלוויזיה
עצמו. בפני פור

 ביל עם נסעה היא יהיה, שלא איך
 | ארוך שיעד עם משם וחזרה לאמריקה,

 פתוח ראש יותר, ארוכות שמלות יותר,
 ר,-| :בנושא בהחלט ברורות ודיעות יותר,

ואהבת־האדם. ציימחויניות
 מהן הייתה. תמיד היא טובה עקרת־בית

 התמונה את להשלים כדי עכשיו לה שחסר
 החלה וכך ילד. רק היה המישפחתית,

 שמאל, ועל קמין על מתראיינת רביקה׳לה
 בדרכה שניקרה עיתונאי לכל ומספרת

לילד. ומשתוקקת רוצה היא כמה
 אותה לראות היה אפשר מקום בכל

תינו וגידול לידה על כשספר מסתובבת
 בחנויות־ נברה היא זרועה. תחת ■תחוב קות

דוק שאת ואומרים ובסיפריות, הספרים
 הרבה עוד בעל־פה ידעה היא ספוק טור

וש מעשי, באופן להריון שנכנסה לפני
 לה שרכשה וההתמצאות הידע מבחינת
 להיות ,בהחלט כבר יכולה היא זה, בנושא

!מיילדת.
 מפני ההסתגרות האלה, הראיונות כל

 הקאריי- של הפיתאומית הקטיעה החברה,
 נחשול עוררו בשיאה, אז שהיתר, שלה רה

 דבקה חבל, שכמה אמרו אחדים ניחושים.
 מסה־לאוזן לחשו אחרים השתגעה! ■זוהר

 אלה וגם אלה גם אבל בהריון. כבר שהיא
צדקו. לא —

הש שלא רק לא מסתבר, רבקה׳לה, כי
 נכנסה לא גם היא אלא לשימחתה, תגעה,

 כל היה יכול זה ואת לצערה. להריון,
בלתי־מזויינת. בעין אפילו לראות, אחד

 יחסית, ארוכה תקופה אחדי הנה, ,אבל
 תוכל היא עכשיו הגדול. הרגע הגיע

 הדברים בל את בכיף ליישם להתחיל
 אולי יודע, ומי האחרונות, ■בשנים שלמדה

לנו. לשת־ תשוב שהיא פעם נזכה עוד
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ידו אמריקאית אימרה זאת — עסקים עם ■תענוגות לשלב
 לא אם ומי, הזדמנויות. מיני בכל עצמה את הוכיחה שכבר עה,

1 הלכה־למעשה העת כל אותה מקיימים עיסקי־השעשועים, אנשי
שהתק סמית, ג׳ימי הנודע האורגאניסט את למשל קחו הנה,

 ג׳ימי, אז ארוכות. שנים משך רבים, לבבות הרטיט החתול, שלו ליט
 בארץ־הקודש, כעת מופיע עיתונים, שקורא מי לכל שידוע כפי

הג׳ז. בשורת את מביא
 את כאן מבלה גם שהוא הוא, יודעים כולם שלא שמה אלא

 את כשבועיים לפני נשא ,45ה־ בן ג׳ימי, כי שלו. ירח־הדבש
 שנים, חמש בן ארוך רומן אחרי לאשה, וורד, לולה אשתו,

 בני־ על־ידי שונים מקשיים קשיים עליהם הוערמו שבהמשכו
הקודמים. זוגם

 ידוע לעורך־דין קודם נשואה היתר, לדעת, עליכם לולה,
 ידוע מועדון־ג׳ז, ניהלה צדדית וכהכנסה בלוס־אנג׳לס, ומצליח

מו ובאותו המיקרה קרה והנה, כמובן. עיר, באותה פחות, לא
 נשוי הוא אף שהיה סמית, הידוע נגן־האורגן להופיע בא עדון

לו. מחכה מה בכלל ידע ולא באושר
 בעלה את עזבה ולולה רבים, לילות חלפו לא לשם, מפה

 להם לקח כבר, שאמרתי וכמו ג׳ימי. עם להתגורר ■ועברה וביתה
 שלהם, ההדדיות האישיות הבעיות את לפתור שנים חמש איזה
חוקי. אופי ליחסיהם ולתת

החש האורגאן עם הבמה, על אתכם משגע הוא בעוד וכך,
הקלעים, מאחרי המעריצה הטרייה האשד, לו ממתינה שלו, מלי

תענו גם בעסקים משלבים הם להופעה הופעה ובין ערב־ערב,
ספק. לי אין גות,

 חלב הזבת שלנו, לארץ לה, שיש בטוח הזה, ובנושא
להציע. מה הרבה ודבש,

 שזה מסתבר הנה אבל נעים, לא ממש
 להעלות היה שקשה לכאלה, אפילו קורה

 כאלה כלומר, להם. יקרה שזה הדעת על
■רומנ בקשרים ירק לא ביניהם שקשורים

 שבמיקרה טוענים (וחורצי-לשון אלא טיים
 עיסקיים. בקשרים ■גם בעיקר) הזיה

לשחקן גם הזה העצוב הדבר קרה וכך

 כמה מזה שלו ולחברה בדקן, יהודה
 בלונדון־ ושותפתו־לבוטיקים, טובות שנים

■רהחדי׳דד הדוגמנית בתל-אביב, מיניסטר
• גולדפרב.

 דוחל׳ה עם יהד גר לא שאומנם יהודה,
 שמעו שכבד כפי אצלו, כי דירה, באותה

 כזה עיקרון מין זה פעם, לא אומר אותו
 קורת־ תחת שלו החברות עם לגור לא
 חברתו של מצידה מש לא — אחת גג

ו הזוג ולאוהבי ארוכה־ארוכה. תקופה
 תצא באמת, שהפעם, היה נראה ידידיו

חתונה. בסוף מזה
 והיחסים החיים. דרכי הן עקלקלות אבל

 דברים הרבה כמו — השניים בין הארוכים
לסיומם. הגיעו — בחיים אחרים טובים
 זמן לבדו יישאר ביהודה איש לא אך

 חתיכות, מיני כל לו יש שתמיד זה רב.
 לו כשנעשה מייד אותו לנחם שמוכנות

 הוא יהודה אבל גילוי. סוד יזה — עצוב
ה הזמרת עם גם עובדה, רציני. בחור דנ  ע

 וקודם־ טובות, שנים במה יצא הוא ולב
הדרו מאמריקה למתנדבת נשוי היה לכך

 עניין היה לא זה ■רוחל׳ה עם ואפילו מית.
ימים. של

 בימי־סתיו ■אותו לראות אפשר לכן,
 בשם צעירה של בזרועותיה מתנחם אלה

 טוענים שיודעי־דבר פיאנקוב, דליה
במיקצועה. עורך־דינית שהיא
 לי נשבר ההצגה בוטיקים, שני עם נו,

 אז — ירקות ושאר לא־נזרמלי שרצה
 מץ) מאיזה חשוב (לא צמוד עורך־דין

מזיק. לא בכלל

אחת. עוד באה הנה היום, עוסקים אנו — שהוא סוג מכל — בבשורות כבר ואם
 לפני שהתחתנו עד לפרקים, שלי המדור את פוקדים שהיו מאושרים, ועד־אז יפים,
שנים. שלוש

צעירים, שני במשותף, לאחרונה בתל-אביב, הרבנות בניין את פקדו כשבועיים לפני
ואשתו, שאילי, רפי המיסעדן של הצעיר אחיו שאולי, טלי אלה היו

ברכה. דינה היפהפייה הדוגמנית י
ורבת״משתת־ סוערת במסיבה כאמור, שנים, שלוש לפני שהתחתנו וטדי, דינה

ם1  קודם־ מאוד ארוך רומן שניהלו אחרי באפקה, שאולי רפי של בווילה שנערכה פי
 הם נישואיהם. את שפקד המשבר על יחדיו, להתגבר, המאמצים בל את עשו לכן,

התאמצו. באמת1
 לא דבר שום אבל בארצות״הברית. משותפת חופשה לבלות נסעו אפילו הם

בתל״אביב. הרבנות בבניין רק מחדש ונפגשו לחוד, אחד כל משם חזרו הם עזר.1
 ידי־ בחוג הכללית האווירה את במיקצת העכירו השניים של הטריים גירושיהם

 טיבעי סיום דאז, בנישואיהם, שראו אלה את בייחוד והפתיעו הקרובים, ידיהם
ויפה. צעיר לסיפור־אחבה ,

 לאבד ואסור צעירים עוד הם בסך־הכל, אבל עצוב, קצת סיפור אולי זה אז
חתיקווה. את
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