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משתלמת. שהסבלנות הוא השכל המוסר השכל. מוסר עם סיפור זהו
 .34ה־ יוס־הנישואץ את גולן ומנחם רחל חגגו הראשון, ביום השבוע,

 הברכות ואחרי אותם, לברך כדי גולן, מישפחת של לדירתה טילפנתי
גולן. רחל עם ממושכת שיחה ניהלתי

 שנה אחרי מרודים. עניים היינו בלונדון, שנים 34 לפני .כשנישאנו
 ואהבתו בגדול, מנחם חלם אז כבר ).33(רות הבכורה. בתנו לנו נולדה

לקולנוע. היתה הגדולה
 המקרר, את לי מעקלים היו פעם מאוד. קשות שנים 30 איתו ״עברתי

 את למכור נאלצים היינו לפעמים חפצי־הבית. שאר את מעקלים היו ופעם
חובות. להחזיר כדי או בסרט, להשקיע כדי הדירה

יכולתי, לא ואני סרטים, לעשות וזה בחיים. אחד דבר רק רצה ״מנחם
 צריכה היתר, אחת וכל גדלו, הבנות שלוש אותו. לעצור רציתי, לא אולי או

 לפתור לעזור צריך שהיה בעיות היו אחת ולכל שלה, תשומתיהלב את
בבית. היה לא פעם אף כמעט מנחם אבל אותן.

 היא עובדה אבל לו, שהיו רומאנים על גם רינונים שהיו יודעת ״אני
 החיים שכל חושבת ואני אחרת, אשה בשביל אותי עזב לא הוא שמעולם

לקולנוע. שלו האהבה אחרי — אותי אהב הוא
 הרנה אחרי הבית. מן רבות היעדרויות אחרי נישואין. שנות 30 ״אחרי

 התוודעתי אחד, יום ואז, קשה. נפשי במצב הייתי בדירות, והרבה דירות
 הלכתי פלדנקרייז. אלכסנדר הפרופסור של ההתעמלות לשיטת
בחיי. הגדול המהפך חל ואז ללמוד.
 חסר היה לא כסף וגם בעבודתו, מאוד הצליח מנחם שבינתיים נכון ״זה

 בעניינים עסוקה הפכתי השתניתי, שאני מפני בא הגדול השינוי אבל עוד.
 יחסים מנחם ובין ביני יש האחרונות השנים בארבע בחיי. ושמחה שלי,

דרר־המלך.״ על עלו שלנו תיי־הנישיאין נפלאים.
 ברחבי בתי־קולנוע מאות בעל הוא שבעלה אשה גולן. רחל כאן עד

 שימלה ושם פה לעצמה קונה היא אדירים. רווחים והעושה העולם.
 תכשיטים שני הם היום עד לה שיש היחידים התכשיטים ושני בהזדמנות,

מסבתה. שירשה
 לאשתו קנה מה מנחם את לשאול ביקשתי רחל. עם שדיברתי אחרי

.34ה־ הנישואין ליום
 עמדה היא אס לה. מגיע זה ביהלומים. משובץ ענק־זהב לה ״קניתי
ויהלומים!״ זהב לה מגיע בכבוד, האלה בנישואין

גולן ומנחם רחל
מגע־יד

נופלים סומכת
 אלוני ניסים היה דקות כמה בכל שתה. וניסים

 היתה אריאלה אריאלה. על ונופל מתקפל
 שוב עומד היה ואלוני בו, ותומכת אותו מחזיקה

 הוא דקות חמש ואחרי לשתות, וממשיך רגליו על
חלילה. וחוזר אריאלה על ונופל מתקפל היה

 איר־ של במסיבה ביתר ביותר המוזר הזוג
 נימים הכימאי היו ישראל) לילות (ראה גונית

 של אחותה וידזר, אריאלה והציירת אלוני
אביב. יעל

זקופה, עמדה אריאלה בצד. הזמן רוב עמדו הם

שותפות
פות

 צדק זאת בכל הספר״, ״עם שאנחנו שאמר מי
 מוכרי־הספרים המו״לים, — כולם אומנם כנראה.

 יום בכל אבל מתלוננים, הזמן כל — והסופרים
 מחזיקות וכולן אחת, חנות־ספרים עוד מתפרצת

איכשהו. מעמד
 תל־אביב קולנוע מול נפתחה שנה לפני

 בין ממה. בשם יפהפיה ספרים חנות בתל־אביב
 טוב, כי הבעלים החליטו לשני אחד ספר מכירת

משהו לפתוח אפשר עוד איפה להסתכל והתחילו

רזילי עירית
חדש עסק

רובינא
השותפה

 אותו. וקנו בכפר־סבא טוב מקום מצאו הם כזה.
 של הספרים חנות על גם עין שמו הם אחר־כך
 לשקם שממול גאון, ואורנה רזילי עירית

בתל־אביב. באיבן־גבירול
 ואורנה רזילי עירית העסקות. נחתמו עכשיו

 בכפר־סבא, בחנות־הספרים שותפות יהיו גאון
 בחנות־ שותפים יהיו מוזה בעלי זאת ולעומת
באיבן־גבירול. רזילי־גאון של הספרים
 העבודה, ובאמצע המשא־והמתן, באמצע אבל
 האישיים, בענייניה מאוד עסוקה אורנה פיתאום

 מנסיון־העבר מחליפה. לה למצוא צריך והיה
 בחנויות־ מצליחות יפות מאוד נשים שרק הסתבר
 שהיא רובינא, לאילנה הגיעו וכך ספרים,

גאון. ושל רזילי של קרובה חברה

גאון אורנה
בעיות בגלל

 אם אבל שכירה. היא רובינא אילנה בינתיים אז
של שותפה אילנה גם תהיה טוב, שהדבר יראו

ממש.
יפה! אבל מסובך?

אלוני ניסיס עם וידזר אריאלה
מרה טיפה


