
גאונים
□מוי חולים

בוי־
 שאתה ועד יפים, שירים שר גאון יהורם

 החדשה תוכניתו של שמה את ■לקרוא גומר
 את לתפוש הצלחת ולא האוטובוס׳ עבר

הפואנטה.
 י,הודם כי משנה, לא־כל־כך זה אבל
 שתיקרא בתוכנית להופיע גם יכול גאול

 וקוטף העצים על מטפס גאון ״יהורם
 למשל, לקופים,״ אותם ומחלק קוקוסים

 הקהל ינהר כזה שם עם לתוכנית וגם
בהמוניו.

 איזו לעצמכם לתאר יכולים שאתם כך
 גאון, של המושבעים מעריציו חטפו אכזבה
 בהיכל להופעתו הכרטיסים כל את ■שקנו

 משהגיעו אבל אחרים, ובהיכלות התרבות
 הסתבר ההופעה, בערב ונפעמים נרגשים

כך. פשוט חולה. שלהם האליל כי להם
 נפגעי אל הצטרף יהורם חולה. כן,

 הארץ, את כעת הפוקדת החצבת מגיפת
 נחום הכיפה, חובש אמרגנו למשכב. ונפל

 שלם, לשבוע הופעות לבטל נאלץ כייטל,
מע של טלפונים לקבל חדל לא ומישרדו

 הגאון של לשלומו ששאלו מודאגים ריצים
 מיכתבים עשרות על לדבר שלא שלהם.

הארץ. חלקי מכל שהגיעו
 כאילו אמו, בבית חולה שכב עצמו יהורם
 אחר במקום שישכב ממנו ציפה שמישהו

 יותר, לא אם מסורה יהודיה אם ככל והאם,
 כל־כך היה והטיפול החולה בבנה טיפלה
ב וכבר ממחלתו, החלים שיהורם מסור,
 הופעותיו. את לחדש עומד הוא הבא שבוע

היכונו. היכונו,
 חדש. יש יהורם של הפרטיים בחייו גם

 מנדי עד־כה, הקבועה שחברתו מסתבר
 אריקה העיתונאית של בתה עוזדמן,

 קודמו־ ככל מיהורם התייאשה המן, !עוז
 נשימה שיש למי אז אותו. ועזבה תיה,

 שזב הגאון — סבלנות והרבה ארוכה
בשוק.

 דיריח וומיאו
ם ח״

במינכן ומתגוררים
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בהמשכים - פנינה עלילות
 אומרת שאני מה ותזכרו הזאת, הבחורה תופעת־טבע, היא

רחוק. תגיע עוד היא — תמיד לכם שאמרתי ומה כעת לכם
 עיתון ואין באנגליה, חודשים שלושה רק הבחורה עובדה,

 חייה, תולדות ואת תמונתה את פירסם שלא עצמו את המכבד
ועשי מאוד חשובים אנשים שהם ידידיה, מיגוון על לדבר שלא
מאוד. חשובים קשרים בעלי — מכל וחשוב מאוד, רים

 הסכם מלכת רוזנבלום, לשעבר גולל, פנינה ורבותי, גבירותי
 ישראל שייצאה ביותר המוצלח והייצוא הקטנטונת, ארצנו של

 של בתפקיד בלונדון שהייה חודשי שלושה כתום זכתה השנה,
מאי. חודש בתחילת קווגלינו, בימת על שיועלה חדש בקברט זמרת

 היוודע עם פנינה של תמונה לפרסם מיהרו בריטניה עיתוני
 במה על בתפקיד לזכות — לי ותאמינו בתפקיד, זכייתה דבר

 אנגלית דובר ואינך זר, אתה אם בעיקר צחוק, לא זה אנגלית
שכו מחוסרי־עבודה שחקנים מאות יש לבדה בלונדון כי רהוטה.

לדרמה. גבוהים בתי־ספר בוגרי הכלל, מן יוצא ללא לם,
 כמעט בגודל פנינה של תמונתה את פירמם אכספרס הסאנדיי

 גולן, פנינה נחתה חודשים שלושה לפני ״רק וכתב: טבעי,
 עצמת והתקינה לונדון), (שליד היתרו בנמל־התעופה ,20ה־ בת

 ותיאטרון. קולנוע לכוכבת כיאה לונדון, של הנוצצים לאורותיה
תר היא מאי בחודש :הראשונה בהצלחתה גולן מיס זכתה כעת
בקברם.״ ותזמר קוד

 מארבל־ ברובע בדירת־פאר מתגוררת פנינה כי מספר העיתון
 הנכונים״ המקומות ״בכל רצוייה אורחת היא וכי העשיר, ארץ׳

המצו הנערה ״היא העיתון, אומר ״פנינה,״ היפים. האנשים של
בלונדון.״ ביותר דדת

שו רבים שאנגלים חושבת ״אני :פנינה מפי מצטט העיתון
 עצמה פנינה גרועים.״ מאהבים הס זה וביגלל מדי, יותר תים

מעשנת. ואינה שותה אינה
 יודע העיתון מפנינה. שבחיו חוסך אינו ניוז האיוונינג גם

 ממוצא ואב עיראקי ממוצא אם של בת־תערובת היא כי לספר
 ואנגלית. עברית ערבית, שפות: בשלוש שולטת היא וכי גרמני,
ביש כזמרת האפשרויות כל את מיצתה העיתון, אומר פנינה,

בלונדון. לה, שיחק שאכן מזלה, את לנסות באה ולכן ראל,
 ופופולרית אהודה בת־לווייה היא פנינה הפרטיים, בחייה

 כריסטופר המיליונר הוא הקרוב ידידה מאוד. חשובים אנשים טל
 רוד הזמר את הכוללת אנשים חבורת לה שהכיר מוראן,

 מי אקלונד, בריט הסכמית כוכבת־הקולנוע ואת סטיוארט
 מבלה הזו החבורה בני עם סלרם. פיטר של אשתו שהיתה

האכס הלילה במועדון קבועה אורחת והיא שלמים, ערבים פנינה
 מי? של בחברתם ערב לבלות אפשר בו טרמפ, קלוסיבי
 שהם סטאר, ורינגו כואי דייוויד לנון, ג׳ון ג׳אנר,
במועדון. קבועים אורחים

אח חיזר בפנינה, הפוגשים מהגברים כרבים סטיוארט, רוד
 שלה, הטיפוס לא הוא כי ידה, על נענה לא אך במרץ, ריה

 בת של חברה שהיה בארץ עליו שכתבו לו סיפרה פנינה לדבריה.
תעלול־פירסומת. סתם היה שזה לה גילה וסטיוארט פורד, הנשיא
 קרה. מילחמה של יחסים פנינה מנהלת אקלונד ברים עם

 כי מיוחד, באופן אותה מחבבת אינה פנינה, של לדבריה אקלונד,
 ממנה תשומת־לב יותר מושכת ואני פרובוקטיבית, יותר ״הופעתי

ביחד.״ הולכות אנחנו שאליו מקום' בכל
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ניוז״ ב״איוונינג פנינה
תנוע נוע כן פי על ואף

 גילאי אליל גליטר, נארי הזמר הוא מידידיה אחד עוד
 בשלושה הגיעה הזאת הבחורה לדבר, יש מה בבריטניה. העשרה
בכלל. אם שנים, בשלוש מגיעות לא אחרות שרבות למה חודשים
 תמיד אני ולכן מזל, לי ״יש :בעצמה פנינה שאומרת כמו
 להגיע שאוכל חשבתי לא שבאמת מעניינים, אנשים עם נמצאת
 כיוון קטנה, מאוד לונדון וגם קטן, מאוד הוא העולם אליהם.

המסיבות.״ באותן פוגשים המעניינים והאנשים השחקנים כל שאת
 שפנינה היא האמת משנה. לא זה קטנה, לונדון קטן, עולם

גדולה. פשוט היא

ב קטנה מודעה פורסמה כחודש לפני
 עיתונים בכמה המשפחתיות ההודעות מדור

 יוצאת־דופן. מודעה זו היתה בגרמניה.
 המודעה, הכריזה הקשיים,״ כל ״למרות
 לפועל יצאו נישואינו !זאת השגנו ״אנחנו

 שוורצ- ומזל שוורצבאום איזאק דודי —
קורטה).״ (מקודם באום

ש ורוזל, דודי של האזרחית חתונתם
 אמרה לא במינכן, במארס 13ב־ נערכה

 הגרמניים. העיתונים לקוראי הרבה אולי
 לומר יכולה היא בארץ העיתונים לקוראי

 האהבה ניצחון את בישרה היא יותר. הרבה
ו רומיאו סיפור של המודרנית בגירסתו

יוליד..
 בשטוטגארט .נולד )20( שוורצבאום רודי

 גר־ כיהודי יהודית, למישפחה שבגרמניה
 דרכון הנושא גרמני לאזרח שהפך סני

באוניברסי לימודיו את שהחל בעת גרמני.
מ שבאה גרמניה בצעירה התאהב טה

 שם. לעבוד כדי לשטוטגארט, קטנה עיירה
 את מייד שעוררה קורטה, רחל זו היתד.

 היתד. היא רודי. של הוריו של התנגדותם
נוצ גם היתר. זאת ומלבד ממנו, מבוגרת

ריה.
 המפד״ל מעסקני אחד דודי, של אביו

 הקשרים את לנתק בנו על פקד בגרמניה,
 ורחל מדי החליטו בתגובה מזל. עם

 למימוש איש יפריע לא שם למקום לברוח
 החלו כתיירים, לישראל הגיעו הם אהבתם.

 כעבור אולם בקיבוצים. כמתנדבים לעבוד
 מילחמת אחר קצר זמן חודשים, מיספר

 צו- כשקיבל מדי הופתע יום־הכיפורים,
 אמר לא ״איש ,נדהם: הוא לצה״ל. גיוס

 יודע לא אפילו אני ישראל. אזרח שאני לי
בלבד...״ כתייר לכאן באתי עברית.

 השבות חוק לפי כי ידע לא הוא
 בשירות החייב ישראלי כאזרח נחשב הוא

 לאביו שנישאה לפני אמו, שכן צבאי.
 במשך ישראלית אזרחית היתד. בגרמניה,

 האזרחות מונחלת החוק לפי קצרה. תקופה
לילדיה. אוטומטית שלה

 הוא הועילו. לא דודי של טענותיו כל
 נגד ואילו לרצונו, בניגוד לצה״ל גויים
 צו- מישרד־הפנים ידי על הוצא רוזל

 פקעה שלה שאשרת־התייר אחרי גירוש,
 יותר מאוחר להאריכה. סירב והמישרד

בעיקבותיו הניע מדי של אביו כי הסתבר

שוורצבאום ורודי רוזל
!״הכל ולמרות כן פי על ״אף

 ראשי עם הטובים קשריו את ניצל לארץ,
 לאהובתו בנו בין להפריד כדי המפד״ל

הגרמניה.
 נעצרה הארץ, את לעזוב סירבה מזל
 למשך נווה־תירצד. הנשים בכלא ונכלאה
 אחרי רק שוחררה היא ימים. שלושה

 צו־על־תנאי הוציא העליון שבית־המישפט
 צו־ את לבטל לו הורה הפנים, שר נגד

 בבית־כלא נכלא מדי גם נגדה. הגירוש
 והוגדר בצד,״ל לשרת שסירב אחרי צבאי,

כנפקד.
המשי מהכלא, הנאהבים שני כששוחררו

 את גם לנצח הצליחו הם במאבקם. כו
 דחיית־ לדודי לתת לבסוף שהסכים צה״ל,
 המשיכו שבועות מיספר לשנה. שירות

 שהתברר עד בארץ, להסתובב ורחל מדי
כ לפני כאן. להינשא יוכלו לא כי להם
לגרמניה. וחזרו הארץ, את עזבו הם שנה

 מדי של אביו של מאמציו כל למרות
 שמנע ולמרות טהשיקסה, בנו את להפריד

 הצליח לא הוא כספית, תמיכה כל ממנו
 המשיכו יחד, נשארו ומזל דודי במשימתו.

 חיי- חיו שונות, מעבודות התפרנסו לאהוב,
להינשא. סוף־סוף שהצליחו עד דחק

 בארץ שהותם בתקופת שרכשו לידידים
 הקרוב. בעתיד אותם לפגוש סיכוי אין

 להיות מעולם התכוון שלא שמדי, כיוון
 לצד,״ל שוב יגוייס פן חושש ישראל, אזרח

 את לבלות יצאו הם לארץ. יחזור אם
אחר. במקום שלהם ירח־הדבש

 מעודד, שזה תודו תגידו, שלא מה אז
מוכ ויוליד. רומיאו סיפורי אין שבימינו

 רוצים, אם דווקא. במוות להסתיים רחים
בחיים. אפילו האהבה את לממש אפשר


