
לבדוכין
 על לכם לבשר שמחה אני סוף־סוף

הנח הבלונדית הזמרת של הקרובה חתונתה
לעצ מצאה הנאווה ברוכין. נאווה מדה
 של בדמותו חלומותיה התגלמות את מה

 לוין. יונתן ששמו ויפהפה, שחרחר צעיר
 ממנה צעיר שלה שיונתן אומנם נכון אז

לפר ליבו שם מי אבל שנתיים, בכמעט
1 הג׳ינם בדור כאלה קטנים טים

 דרכו החל אלה שניים של היפה הסיפור
 נאווה, וחצי. כשנה לפני הרחוקה, באילת

 לבקר נסעה רציני, בלחץ עצמה שמצאה
זמרת היא שגם מנור, ריקי חברתה אצל

כרוכין נאווה
טוב סוף

 יחסי־הציבור כאשת והמשמשת בישראל
 רציני רומן ומנהלת גדול אילתי מלון של

המלון. מנהל עם וממושך
 בבריכה, הזמרות שתי ישבו. בקיצור,

אומ ופיתאום ושלווה, שקט שמש, תפסו
 חתיך!״ איזה ״תראי לנאווה: ריקי רת

העניין. התחיל רבותי, וכאן,
 ומאז נהדרת, חופשה בילו ויונתן נאווה

 לנסוע נאלץ כשיונתן אפילו נפרדו. לא
 גם לשם הגיעה עבודה מטעמי ללונדון
 נסעה היא כזכור רב. זמן אחרי ולא נאווה,

 בלונדון. חנתה ובדרכה בצ׳ילי, לפסטיבל
למ שיונתן, עד חזק כל־כך היד. האיחוד

 עם ונסע הכל עזב העבודה, צורכי רות
לצ׳ילי. נאווה
 של הגדול יומם יחול בדצמבר 11ב־
 מתחת אל טובה בשעה שייכנסו הזוג, בני

לחופה.

במתנה
 טוב. במזל עלינו שבאה חתונה, ועוד

 לנישואין. טובה עונה הוא שהסתיו נראה
 לבד לישון טוב שלא חשבון עושים אנשים

 ומייד והארוך, הקר החורף כשמתקרב
 להסתגר בני־זוג, לעצמם לתפוס ממהרים

העולם. לכל שלום ולהגיד בבית
בשבי טוב מה שיודעים כאלה שניים

 הגבוה גורנשטיין אדי השחקן הם לם,
 וחברתו־לחיים הלהקה, ומהסרט מטלפלא

 המסודרים השניים, ניצה. כשנתיים מזה
 זעיר־בורג־ דירה לעצמם קנו בחיים, טוב
 7ל־ החתונה את וקבעו ברמת־גן, נית

בנובמבר.
 ברור אבל וענווים, צנועים אומנם הם

 שעוד גדול דבר תהיה שהחתונה בהחלט
 האם־ שכל מפני רק ולו בו, יסופר הרבה

 הבוהמה ואנשי הזמרים השחקנים, נים,
להר כדי ורק הצעיר. הזוג בשמחת ישמחו

 וכמה מפורסמים, להיות טוב כמה לכם אות
 כשאתה יותר קלים להיות יכולים החיים

 האירוסין במסיבת נתחיל ומפורסם. ידוע
 במתנה קיבלו הם שאותה וניצה אלי של

שלהם. טובים חברים שהם מיסעדה מבעלי

וניצה גורנשטיין אלי
וענווים צנועים

 כל את והזמינו הפתעה, לשניים עשו אלה
חגיגית. לארוחת־ערב החברים

ו כר דויד הצוות אז די, לא בזה ואם
בדמות מתנה לאלי נתן פירוטניק אמי

ה ר ו נ ל מ ב ש ה ז
 את השחזתי בהנאה, ידיים ספקתי כבר

 הכל, אחרי הארס. כפתור על ולחצתי העט
 עסיסי, כזה סיפור לי מזדמן יום בכל לא

 קטנה רכילות סתם מאשר יותר בו שיש
ומרושעת.

 בתל־אביב לה חיה בבקשה. ז הסיפור מה
 שנות בסוף אשה נאה, שחקנית הקטנה

 בשנים להשתתף המרבה לחייה, השלושים
 ושמה האידיש, בשפת בהצגות האחרונות

זהב. מנורה
 הקלעים שמאחרי ההווי את שמכיר מי

וה הרכילות כי יודע, האידיש בתיאטרון
מה בלתי-נפרד חלק שם מהווים שמועות

החברתי. נוף
 השמועה פשטה אחד בהיר בוקר והנה,
 עם בצוותא המתגוררת מנורה, שאותה

 די- ברחוב באחרונה להופיע מרבה אמה,
 עגלודתינוק. לפניה דוחפת כשהיא זנגוף

 את לעצמכם לתאר כבר יכולים אתם נו,
 בשטח. לפשוט שמיהרו הארסיות השמועות

 הצד ומתמיד מאז היה המוסד הכל, אחרי
 סיפרו האידישאית. הגווארדיה של החזק

 כמה של בדרכן ללכת החליטה שמנורה
 וללדת לדוגמה), טל, (מיכל מעמימותיה

 רומאן על לספר גם ידעו נישואין. ללא
ש עשיר גבר עם שניהלה ולוהט ממושך•

 ארץ־ ,לצרפת מנסיעותיה באחת פגשה
 דומה כמה עד לספר ידעו ואפילו מולדתה,

!סיפור איזה לאביו. התינוק
 נדלקת כאלה, שמועות שומעת וכשאני

 מתחילה ומייד האדומה המנורה אצלי
 מה לברר החלטתי להתעצל בלי להבהב.
 לא נחלתי! אכזבה ואיזו שם. קורה באמת
לנישו מחוץ לידה לא בטיח. ולא סיפור,

 שום מצרפת, לוהט אהבה רומאן לא אין,
כלום.

 מנורה משמשת שלה היפהפיה התינוקת
 נוהגת היא ועימה היום, בשעות שמרטף

 אלא... אינה בגאווה, בדיזנגוף להיראות
 כי יודעים מעטים שרק מסתבר נכדתה!

 מנישואיה וכי בעבר, נשואה היתד, מנורה
 ושמה 19 בת כיום שהיא בת לה יש אלה

 לכם, לקלקל לי צר — זה זהו שרוגה.
 רק אני היום, שיחת את האידיש, דוברי
 לככב עומדת שמנודה לכם לחדש יכולה
 בהצגה פרלמן מקם השחקן של לצידו
 זה בשלב וכי רצוי, לא אורח בשם חדשה

בחייה. גבר כל אין
הצעי הסבתא אומרת מצחיק״ קצת ״זה

 אני הצגה ״שבאותה והיפה, רה
 לפני העומדת צעירה נערה של תפקיד

. מנישואין.״ . . . . .

ר ך דו ש מ ה ה
 אנשים שני בין מערכת־יחסים אם כאלה, בגילאים לדעת, אי־אפשר שעוד נכון

 בינתיים אבל בעתיד, חיובית התפתחות שיתפתחו סיכוי יש ואם לא, או רצינית היא
 הרכילות. למדורי להיכנס זכות יש הצעיר לדור וגם מי, עם מי הולך, מה שתדעו רק

מבוגרים. היותר בחוגים ידועים מהיותר הם הספציפיים אלה שני של הוריהם אם בייחוד
 בין מתבשל כיום הצעירים בין אחד מיספר הרומן הזאת, ההקדמה כל אחרי
טר עומר לבין והרקדן, הכוריאוגרף ,מסקיר יענקמה של בתו קלוסקי, ליאורה

המהולל. טופול חיים לא אם מי של 16,־ד בן בנו פוד,
 תוכניות את להפסיד לעצמם מרשים שלא אלה לכל אז רמז, עוד רוצים אתם ואם

 עם סטפס רקדה וחצי 15 בת יפהפיה, צעירונת שבה התוכנית זכורה בוודאי כותרת, עלי
כמובן. יענקל׳ה, הוא ואביה ליאורה היתד, זו אביה.

 מבלים הם פשוטה, ידידות סתם מאשר יותר יש הצעירים שני שבין לי נמסר וכך
ויפה. צעיר סיפור־אהבה ביניהם שמתרקם לספר יודעים וחברים צמוד, צמוד

מהר. יתבגרו שלא רק
זהב מערה

התעלומה פיתרון

 | שיו־ שירים שני של חינם הקלטות שתי
 יותר הבנאדם צריך מה בפסטיבל. פיעו
 אוכל יש, חברים יש, בית יש, אשה י מזה
יש. טוב מזל גם ועכשיו, — יש שירים יש,

ליועץ גיסה
הגלשפט■

 וכולו השבוע, המדור של מזלו התמזל
 שכבר וכמו ובאות. הקרבות חתונות בסימן

ה שהמירוץ בהחלט בטוחה אני אמרתי,
מזג־האוויר, ביגלל כולם את תקף מטורף

עפר גירה
שימעט אחרי

 כי להגיד. מה היה לשלום גם אולי אבל
 הלילה תוך אל נואם בגין מנחם את לראות

 ליהנות מישהו כשיש אבל נעים, לא לבד
טוב. יותר כבר זה איתו יחד

 גליה היא זה את שעושה אחת ועוד
 שבזמנו השחרחורת השחקנית גופר,
 שמעון של שמו עם שמה את קישרו

ברלין. של הלילה מלך עדן
וקידו חופה לשניהם שניבאו כאלה היו
ל לו חזר שימעון היה. כך לא אבל שין,

 אני ואם בארץ. נשארה היפה וגליה ברלין,
 לקח לא אבל שבור. לב עם היטב, זוכרת

 מעצבותו. לצאת רב זמן הצעיר ללב לו
 זמיר, מוקי תפס שימעון של מקומו את

 הפרופסור של אחיו שהוא על אל־ דייל
 אהרון תחת שבא המישפטי היועץ זמיר

 לכולם מראים שניהם היום ועד ומאז ברל!,
מהי. שימחת־חיים

 מיסעדה חלקית במישרה מנהל מוקי
 מהטיסות חופשתו בימי בתל־אביב ידועה
 החתונה עניין את שלהח גליה, של ואביה

 לתפארת וילה הצעיר לזוג בנה ברצינות,
 מוכנה עומדת היא וכיום בגני-יהודה,

המאושרים. של לכניסתם
 לא עדיין החופה עניין יתבצע בדיוק מתי
הקרו בחודשים אבל לא, להם גם ברור,

יקרה. בטח זה בים
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