
אהבה
בבחול־

לבו
מנגי לי שהמביאה קטנה, ציפור לי יש

 הטוב בלב. טוב לי ועושה מרחוק נות
 החיננית הזמרת לב, לעדנה הפעם קשור

 צבאית להקה יוצאת העמוה, הקול בעלת.
 במקום זכתה שאיתו כשן, יגאל מתקופת

 נולדנו ואת אני בשירם בפסטיבל, ראשון
״ח. בתש

 והעדינה, הרומנטית הנפש בעלת עדנה,
 ישראלי, עם והפעם ברומן, עמוק שקועה
ומספ בניו־יורק, היושב שיינמן, יורם

 יתחתנו. ושבאביב בוערת שהאהבה לי רים
 שכולם שלה, הקודמים ברומנים כמו שלא
כבר ושעליהם תוצרת־חוץ טהרת על היו

לב עדנה
? באביב חתונה

 הפעם השאירו לא בהרחבה, לכם דיווחתי
 המקרה. ליד הלב עניין את על אל־ מלאכי

 עדנה, של טובה חברה הדיילות, אחת
 זרות, בידיים תיפול לא שהפעם דאגה

יורם. את לה והכירה

2 מול 3
 למיספר חתונה בסימן עומד השנה האביב

 הצילצולים ואחד זוגות, של מבוטל לא
 טאו־ ולידיה לדן לשמעון שייך יהיה
סיג.

הדוג של לשעבר בעלה הוא שמעון
 מם׳ אשה לו שהייתה מרש, שרונה מנית

.3דד אל מועדות פניו ועכשיו ,2
 לו שיש ונחמד נאה בחור הוא שמעון

 מיפעל בכפר־שמריהו, משגע בית — הכל
מצלצלים. והרבה לנשק
 חוויית את ידעה הגינג׳ית לידיה גם

 מה שכל חיפאי, איזה עם בעבר הנישואין
 בצלילה. שעסק הוא עליו יודעת שאני
 ילד, עם נותרה היא החבילה פירוק לאחר
 במשך היתר, לכן קודם .11 בן היום שהוא
 עמי אל־על, דייל של חברתו רבות שנים
מור.

ב וקצת באילת נדלקו ולידיה שמעון
ל שמעון עם שבאה כשחברה — מקרה
 המערכה את לפתע זנחה סוף־שבוע בילוי

 פשוט לידיה לתל-אביב, חזרה לה ופרחה
בסביבה. היתרי

להם, וטוב שלמה שנה יחד כבר השניים
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לאכדיה

 בהם יש האלה. הארוכים־ארוכים הרומנים את אוהבת אני
 בקרוב, להיגמר העומד האלה הרומנים אחד כזה. שורשי משהו

 מנהל-המלונוה בין הרומן הוא ממוסדת, מיסגרת ולהפוך
מנור. ריקי הזמרת לבין כהן רודולפו

 היה הזה כשהמלון באילת, לרום מלון מנהל היה רודולפו
 אחד. רגע ישתעממו לא שלו השאודחים דאג הוא במקום. המלך

 זמרת אז שהיתה ריקי, את ומצא חיפש הוא זו דאגה במיסגרת
 ומילא המלון של למועדון־הלילה אותה הביא מתחילה, די

 לשמוע כדי לרום למלון במייוחד שבאו היו ערב. ערב אותו
 פשוט הם במייוחד, לבוא צריכים היו שלא גם והיו ריקי את
שם. היו

 אני התאהבו. פשוט השניים עצמו. רודולפו היה מאלה אחד
 והזמרת, המנהל בין הרומן על באילת אז הסיפורים את זוכרת
 שיגמר ביום בדיוק יגמר הזה שהעניין בטוחים היו באילת והכל

ריקי. של חוזה־ההופעות
 להיות גמרה לא אבל לשיר, גמרה ריקי כך. לא אבל
 המלון מנהל של לדירה לאמן שיועד מהחדר עברה היא בלרום.

 לנהל ועבר עבודתו, את רודולפו כשסיים באילת. ונשארה
 המלון של מועדון־הלילה לזמרת ריקי הפכה בנתניה, מלון

הנתנייתי.
 וניחשתם בהרצליה אכדית מלת מנהל הוא רודולפו עכשיו

 מועדון־לילה, כל אין באכדית לשם. גם איתו עברה ריקי נכון.
הנכונה המיסגרת את בסוף ימצא שרודולפו לי תאמינו אבל

מנור וריקי כהן רודודפו
ולשיר לנהל

 צריך לאהוב, רק מספיק לא כי ריקי. את לתוכה להבריג כדי
לקריירה. גם לדאוג

 גרושה שריקי כיוון להינשא. עומדים הם זה לפני אבל
 יעשו והם להתחתן להם נותנים כך כל לא כהן, הוא ורודולפו

 בתל־אביב שוחרי־המסיבות אבל למכסיקו. הדואר דרך זה את
 שתיערך הנישואין מסיבת החגיגיות. החליפות את מגהצים כבר

ממש. של פצצה להיות מוכרחה הבא בחודש באכדית

"*1ודייי 1 המישמר על אבא
 הבחורות מסוג היא שובל. גיתית

ואפילו מותר, :חנוכה לנרות הדומות
 לגעת. אסור אבל בה, להתבונן צריך,
גיתית, האחת סיבות. שתי לכך יש למה?

 כש־ לבוקר, מתכוונת לא ואני הולכת,
 הולך והאבא לגימנסיה הולכת גיתית

 הגאה, האב ניסים, לערב, אלא לעבודה,
לזמרת. צמוד

אילנית

מרוז וגיא שובל גיתית
בשלושה לצאת

 בפסטיבל כולם את שהקסימה הזמרת
יו אני קטינה. עדיין היא האחרון, הזמר
 רושם עושה לא כבר זו שעובדה דעת

 בכל כדאי גיתית של בעניין אבל היום,
 על שמקפיד מי יש כי לב. לשמי זאת
 האבא, :אליה יתקרב לא אחד שאף כך

שוכל. גיסים
 בקול מוסיקה תכניות מפיק הוא ניסים
 הזה העולם כל את מכיר והוא ישראל,

 כך וחתיכות. חתיכים זמרות, זמרים, של
שגיתית לאן לעבוד. אי-אפשר שעליו

 מבסוט כל־כך שלא מישהו יש תמיד אך
 שגדל לבן דווקא מתכוונת ואני מהעניין,
הסבתא. בבית ומתחנו

 כל-כך בית עם החתונה, אחרי אולי אז
הבן. עבור גם שקטה פינה ימצאו גדול,

 שכמו אחד, בחור שקם לי נראה אבל ן
מת אני מזמר. הוא ככה צעיר, ישהוא
 כל לא שהוא מרוז, גיא לזמר כוונת

 היו הם בהתחלה מגיתית. מבוגר כך
 שומעים כך אחר ביחד, שירים כותבים

 יוצאים שהם הוא הבא והשלב תקליטים,
למסיבות. כבר

 למד הוא האבא? על גיא התגבר איך
 ״אם הידועה: האימרה את בבית־הספר

 הצטרף אותם, להביס יכול לא אתה
 ומנהל בוטיקאית של .בן גיא, אליהם.״

בענ המצויים אבות בענייני מצוי במה,
 האבא את לצרף פשוט והחליט בידור ייני
הולך. שהוא מקום לכל גיתית של

במסי מבקר ניסים נהנים. כולם ככה
 ביחד. להיות יכולים וגיתית גיא בות.

 הם גדולים יהיו שכשהם הרגשה לי יש
 נו יהיה, שלהם כשהמפיק צמד יקימו
מי. יודעים אתם

 את להקדים היום נוהגים זוגות הרבה
 לבדיקה אחרון כנסיון לנישואין, ירח־הדבש

לבינה. בינו היחסים מערכת של יסודית
גבו את שעזבו האחרונים, הידועים בין

 נחום הם כזה, בנוסח לטיול הארץ לות
דורית. וידידתו גת

 מהנדס הוא באר־טוביה, יליד ),36( !נחום
 בעלה כאקס יותר וידוע מעליות, חברת בעל
 על מעיד נחום אילנית. הזמרת של

 את תכופות המבקר טוב אבא שהוא עצמו
אילנית. אצל שנשאר עמיחי, בנו,

 והשניים חדש, אינו דורית עם הרומן
 בשנה שנתיים. כבר אהבתם את נושאים

 בבית- דורית התגוררה עוד הראשונה
הגי- כל על־פי במרץ, חיזר ונחום הוריה,

גת נחום
לאהבה מעלית

להת השניים עברו שנה לפני רק נונים.
 שוררת והאידיליה שכורה, בדירה יחד גורר

אמת. על ביניהם
 לכל ודואג לידה נמצא כשנחום עכשיו,
 רק והיא לעבוד דורית הפסיקה מחסורה,

 היא זמנה שארית את עיצוב־פנים. לומדת
ולבית. לעתיד לבעלה מקדישה


