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 החברה אשת על עוד נכתב לא מד,
ריים־דיוויס־שאולי, מנדי היפהפייה

עצם ועד המפורסמת פרשת־פרופיומו מאז
 הזה? היום
פרע אותה מאז עליה,עבר לא מה

 תישעה־ כשגגמר — אצלנו אומרים איד
 שלוש על אז השמחות. מתחילות באב,

 היום, לכם לבשר הולכת אני שמחות
 על טוב לי עושה ממש שזה לי ותאמינו
 שיעשו להם, שיתחתנו לא, למה הנשמה.
לבריאות. להם שיהיה שיחגגו, ילדים,

והגורו שמירה

אימכר שמירה
הרוחני המדריך מם

6
 ללדת שאולי, רפי ין

לגהק ממנו, להתגרש דנה,

 הספיקה להתגייר, הספיקה היא ? היום ועד
ללדת שאולי, ־־־

 סיפרתי שכבר כמו המתחתנים, ראשון אז
 18ב־ 'שנשא קידר, קח מוט הוא לכם,

 אחר- ארבע בשעה שישי, יום הוא ביולי,
 לבית אפלכויים תמי את הצהריים,

 של רבה הוא המחתן כשהרב דנציגר,
 הרב :הכלה מגורי מקום כפר־שמריהו,

אכידור. הכהן שמואל
בירוש ביולי 21ב־ שהתחתן נוסף, זוג

 בנק מנכ״ל של בנו מאיר, אליאב : לים
 ציפורה, ואשתו מאיר אהרון המיזרחי

 זיווה את טובה ובשעה טוב במזל שנשא
 רבי הגאון הרב של צאצאית כץ־קוק,

 שהם זצ״ל, קוק, יהודית ואשתו שלמה
 יהודי של הראשי הרב שהיה מי ממישסחת
קוק. הרב (א״י), פלשתינה

 מתאונת- היחידה הניצולה היא זיווה
 וכל הוריה נהרגו בה המזעזעת, הדרכים

יביאו אלה שנישואיה נקווה מישפחתה. בני

 למיסעד] להינשא
 היפה בתו את

 רשת־הדיסקוטקים בעל עם יחסי־ידידות
 הלא הארגנטינאי הדיפלומט ועם סיפנים,

דה־פונט, ג׳ורג׳ייו הקונסול כבוד הוא
 מיודענו עם יחסי־ידידות ניהלה אחר־כך

 גרוש הקרובים בימים שיהפוך נמרי יוני
 מנדי לה נסעה תאמינו, לא וכעת, רישמי,

 כוכבת־ להפוך כדי מולדתה, לאנגליה
קולנוע.

 פגשה מנדי היה. כך שהיה, ומעשה
 בלונדון שלה מב״קורי־המולדת באחד

היפה־ באשה עניין שגילו מפיקים, מיספר

כלכלי) (בכנס מאיר אליאב
הרב־הגאון צאצאית עם

 שעברה. הסבל כל על ופיצוי אושר לה
 כן־ דג של בתו מתחתנת ביולי 30וב־

 מיפלגת •של תל־אביב מחוז מזכיר מאיר,
ישראל העיתונאי של בנו עם העבודה,

בשעה תיערך החתונה הימישמר. מעל פז,
 בדירת־ תיערך המסיבה ואילו בערב, 7.30
 יהודה ברחוב הנ״ל, בן־מאיד של הגג

שבנווה־אביבים. הנשיא

ה כקריינית בה, חשד מכם מישהו אם
 כך תשב שהיא אימבר, שמירה מורדת
 יחליט שהרדיו עד שמריה על ותקפא
 ולא הפתוח, המיקרופון אל אותה להחזיר
 מוקלטות תוכניות מאחרי אותה להסתיר

פאטאלית. טעות לו היתד■ — מראש
בש לה תשב כשמירה בחורה לא שכן׳

 מהמיקרו־ אותה שינתקו לה כשהסתבר קט.
כל היא שאותן החיות ומהתוכניות פון

 היא מעשה. לעשות החליטה אוהבת, ו ב
 לנביעות ירדה ללא־תשלום, חופשה לקחה

ה לקיוסקאית והפכה שבדרום, (נואייבה)
 לשארם־אל- ועד מאילת ביותר פופולרית

שייך.

לאוהבים הדרן סוף
 שבארצות־ לקליפורניה מפה נסעו כשחם
 מבטם מתיקים ואינם ידיים אוחזים הברית,

 היה מוכן שרק מי לכל ומספרים מזו, זה
 מאושרים־מאושרים־מאוש- שהם לשמוע

 קצת לפני הזה במדוד עליהם כתבתי !דים
 צלחה ב״דרך אותם ובירכתי משנח, פחות

לאוהבים.״
 תמיד לא הברכות לעשות, מה אבל

 השמועה הגיעתני והנה בשמיים. מתקבלות
הפיזמונאי־ של ביחסיהם שפיר הכל לא כי

 התימהוניים ההיפים, בין נביעות, בחוף
 אל שמירה התוודעה למיניהם, והנודיסטים

 מהאר■ הגורו מחסידי שהם אנשים קבוצת
מהאר־ גורו על שמעתם לא מה, ג׳י. ג׳י

 ריטבליט (״יענק׳לה״) יעקב עיתונאי
שני. רינה המשוררת וחברתו,

מנדי
נזםך־הכסף עם

 ידידם דרך בזמנו, הכירו, ורינה יענקל׳ה
 יענקל׳ה, כן״זאב. דורי השחקן המשותף

 התאהב הכי־הכי, לא נפשי במצב אז שהיה
 לחו׳׳ל• בעיקבותיה נסע לראש, מעל ברעה
 של שבועיים כתום ארצה, חזרו וכשהם

 בשבילם טוב שהכי החליטו הם סוער, רומן
 והפרוביג־ הקטנה הארץ את לעזוב יהיה

שלנו. ציאלית
ותמר, את לקחו מיזוודות, ארזו הם

?׳ג ג׳י  ארבע- בן שהוא מהודו הילד י
 חשבוני ושעל־פי שנים, חמש כבר עשרה
בערך? עשרים בן כבר היום להיות צריו

ש השמנמן, הצעיר על שמעתם לא מה,
 וגורר ונידיורק, פאריס לונדון, את שיגע

המאמי וחסידים, מעריצים עשרות אחריו
 והוא האלוהים׳ שליח שהוא בכנות נים

 את להם ויורה האמת אל אותם יוביל
העולם? בורא אל הדרך
מהודו, שבא הזה, ג׳י מהארג׳י הגורו אז

 ברעב. אנשים אלפי עשרות גוועים בה
 של בעליו אמיתי, מיליונר הוא מדי־שנה,

 ברחבי־העולם• אותו המטיס מטוס״סילון
 בריטניה ממשלת על-ידי הואשם גם הגורו
 לברי' להכניס ניסה כאילו כשנתיים, לפני
החוק. כדרך שלא וזהב יהלומים טניה

ממע ? הגורו של העושר מקורות מניין
 נדיבה, ביד לו תורמים הם כמובן. ריציו,

 אנשים בלונדון הכרתי אישי באופן ואני
מה אחוז תישעים מקציבים שהיו צעירים

 ועשרה לגורו, שלהם השבועית משכורת
 מפיץ הגורו הצנועה. למיחייתם אחוזים

 מעריציו פופ־סטאר, היה כאילו תורתו את
 תמונתו. מודפסת שעליהן חולצות מוכרים
מחיי ומדושני־העונג השמנמנים כשפניו

מברי סיכות מפיצים הם מפה-לאוזן. כים
ענ פוסטרים הגורו, של תמונתו עם קות
 מקום כל מקשטים הקטן האליל של קיים

 של שליחיו — בזה די לא ואם מרכזי,
 סירטי- בעזרת תורתו את מפיצים הגורו

והרצאות. קולנוע
 יותר כרגע המעניין האיש כך, אם זהו,

 חסידה שהפכה אימבר, שמירה את מכל
 ביקר שבועות מיספר לפני שלו. נלהבת
הת הוא הגורו. של משליחיו אחד בארץ
 ושם, בתיל־השומר, חגורו חסידי בבית גורר

 יקרות, באור והמקושטת המפוארת בווילה
מארג בראש פסטיבל-זוטא. לכבודו נערך

 שמירה נכון, ? מי נחשו עמדה, הפסטיבל ני
אימבר.

רוטכליט יעקב
דבר שום עם

 תפקיד לה הציעו הם והמפורסמת. פייה
 לא מנדי אבל להפיק. עומדים שהם בסרט
 היא הכל, אחדי ברצינות. אותם לקחה
 דיבורים שבין ויודעת הגדול העולם אשת

רב. המרחק — למע־שים
 קיבלה להפתעתה, והנה, ארצה, שבה היא
 כרטיס־ צורף אליה המפיקים, מצד הזמנה
 ההלוך כרטיס שאל מנדי כשראתה טיסה.
 לנסוע החליטה חזור, כרטיס גם מצורף

 הכל, אחרי אמורים. דברים במה ולראות
טיול. תעשה מכסימום ? להפסיד לה יש מה

 תופיע שבה הראשונה הפעם זו תהיה לא
 הספיקה כבר היא הכסף. מסך על מנדי

 ישראליים סרטים מלספר ביופייה לקשט
 של בהשתתפותם איריס הסרט בהם בעבר,

שמד. וגדעון נאמן־־לוי כרבה

האד עם המשותפים מחייה רינה של בתה
 כשהם הארץ את ועזבו איתן, דן ריכל

לשוב. בכוונתם שאין מכריזים
 קטנה, ציפור כעת? אצלם קורה מה אז
 רינה כי לי לחשה יודעת־דבר, בהחלט אבל

 אמריקאי של לטובתו יענקל׳ה את עזבה
 אביה אל שלחה תמר, ילדתה, את עשיר.

ביפו מימי בשם ציירת עם המתגורר

 לחשה כך עצמה, רינה ואילו העתיקה,
 שקרע שכימעט בלחש הנ״ל, הציפור לי
 עיקרון על לוותר עומדת עור־התוף, את לי

 הכל למרות להינשא והפעם שלה, ידוע
האמריקאי. לאבירה ואף־על־פי-כן,

 דואגת. לא אני שלדינה היא, האמת
בסדר. הכל יענקל׳ה שאצל מקווה רק אני

ביותר השמור הסוד
 בין המתנהל ולוהט חשאי רומן הוא הבידור בעולם ביותר השמורים הסודות אחד

 שניהם צעירים, שניהם בארץ. הבידור צמרת עם הנמנים מאד, מפורסמים אנשים שני
כמובן. אחר למישהו אחד כל — באושר נשואים ושניהם יפים,

 קליק אותו בליבותיהם ניצת הראשונה הפעם ומאז עבודתם במיסגרת נפגשו הם
 מבני־זוגם להיפרד הדראסטי הצעד את לעשות מפחדים היא וגם הוא שגם אלא מפורסם.
לרישמיים. יחסיהם את ולהפוך החוקיים,

 הסתננו בסוד, מערכת־יחסיהם על לשמור הזה הרומנטי הזוג בני של ניסיונם למרות
 מיזערי אפס הוא השטח פני על שנראה מה כי ראיות, אי־אלו ואי-משם אי־מפה
מתחתיו. שמתרחש מה לעומת

לכאן, או לכאן יחליטו שהם עד בטוח: אחד דבר בעתיד. יהיה מה יודעת לא אני
בלילות. כרים הרבה כאן יירטבו עוד


