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המאושר הזוג
הוריו. ׳.ם גרים שם דירתם, במרפסת פיין

ובנה אם
איבט להתגייר.״

 החודש. בן יוסף בנה עס דרדפיין איבט הכושית־צרפתיה הזמרת
 מוכנה אני כך ולשם כיהודי יגדל שבני רוצה ״אני איבט: מצהירה

הגיור. בתהליך לה המצפים הרבים הקשיים על יודעת אינה עדיין

 ה־ את לטפח החליט שנים מיסטר לפני
 נסיונות כמה בישראל. המקצועני איגרוף
הפס סבל והוא נכשלו זה בשטח שעשה

 המשיך זאת, למרות ניכרים. כספיים דים
 בישראל. זה ענף להקים יצליח כי להאמין

 בישראל, שאירגן הוא זה היה שנתיים לפני
 ג-ק היהודי־בריטי אמרגן־האיגרוף עם יחד

ה המקצועני האיגרוף קרב את סולומונם,
 בין הקרב זה היה עולמי. תואר על ראשון

 המתאגרף לבין חאלימי היהודי המתאגרף
דולו. האיטלקי

* *
מחזה שד אהגה

ר ח ם א ג כס מבחינה נכשל זה מופע ש
 הערבי־ המתאגרף את פיין גילה פית, /

 להפכו החליט הוא בחיפה. עסלי ראמזי נוצרי
ל עמו אותו נטל בינלאומי, למתאגרף
 לקרבות ולהכשירו שם לאמנו כדי ברצלונה

 ל־ פנים האיר לא המזל אולם מקצועניים.
ל לפאריס, מברצלונה שנסע שעה ראמזי.
 באפו ישן שבר נפתח חשוב, בקרב הופעה

 צורך והיה — מזג־האוויר חילופי עקב —
כ עבד בפאריס, נשאר הוא שוב. לנתחו

 מישרה לקבל עומד הוא ועתה בשוק סבל
 ה־ ממועדוני־הלילה באחד שומר־סף של

פאריסאיים.
הפגי לאחר באיבט. אריה פגש בפאריס

ש נוספת, פגישה איתה קבע הראשונה שה
 למישכב. נפל הוא כי לפועל, יצאה לא

 סיפר ברחוב, איבט את שפגש עסלי, ראמזי
 רק אריה את שפגשה למרות כך. על לה

 לבקרו. לבוא מחובתה ראתה היא במסיבה,
 יום. מדי לבקרו וחזרה בו טיפלה היא

לוהטת לאהבה הפכה השניים בין הידידות

יהודי! שלוו ״הילד
ל ימים שמונה כיהודי. נולד פיין וסף ף

 אברהם של בבריתו הובא לידתו אחר
 רשום הוא הרשמיות התעודות ובכל אבינו

 לישראל פיין יוסף הגיע שבוע לפני כיהודי.
 אזרח הוא והאזרחות השבות חוק ומכוח

 הוא יוסף של אביו גם לכך, נוסף ישראלי.
חוקי. בדרכון המחזיק ישראלי, אזרח

 של מעמדו עלול הקרובים, בימים אולם
 לגרום במחלוקת, שנוי להיות פיין יוסף

ב והרבנות, משרד־הפנים עם להתנגשות
 מנצרת. היהודיה איתני, רינה לפרשת דומה
 בסך הוא פיין שיוסף העובדה למרות זאת
 חודש בן וחייכני, בהיר חמוד, תינוק הכל

ימים.
 לפי קאתולית היא פיין יוסף של אמו כי
 היא — המצב את יותר שמסבך ומה דתה.

כושית.
 כושית פיין יוסף של אמו אין למעשה,

ב נולדה עצמה היא מולאטית. אלא טהורה,
 אלא צרפתית. אזרחות בעלת והיא פאריס

 מארמי־ הצרפתית המושבה בני הם שהוריה
תערו בת היא המערבית. הודו שבאיי ניק,
 סבותיה ושתי לבנים היו סביר, ששני בת

 והשני לבן צרפתי היה האחד סבה כושיות.
 אינן אלה עובדות אולם לבן. הולנדי היה

 משרד- בפני שתעמוד הבעיה על מקילות
מע על להחליט עליו שיהיה שעה הפנים,

 והחל לבן־עור שנולד פיין, יוסף של מדו
זהוב. שיער לצמח

שנכשל מיבחן★ ★ ★
* ד ך ל ף י ס ו  שנה לפני שם, בפאריס. נולד י

 דרו, איבט אביו. את אמו הכירה וחצי, | 1
 שנפטר צרפת, בצבא קצין של בתו ,22

 ה־ בתחילת אז היתד, שנים, כחמש לפני
 קשורה היתד, היא כזמרת. שלה קאריירה

זמ המטפח הצרפתית, הטלביזיה של לענף
 להם ומאפשר אותם מדריך צעירים, רים

הטלביזיה. מסכי על להופיע
 ,29 פיין, אריה את איבט פגשה באולפן

בחב לאולפן הגיע פיין מתל־אביב. ישראלי
 יום באותו לערוך שעמד אמריקאי זמר רת
ה הזמר שלו. הראשונה הופעת־המיבחן את

 היה לא המיבחן, לפני מאוד התרגש צעיר
 בעת גיטארה על ולנגן לשיר שיוכל בטוח

 הכיר אותו מאריה, ביקש הוא אחת. ובעונה
 ה־ בשעת בפריסה אותו ללוות בפאריס,

מיבחן.
 גם חל יום שבאותו אלא נכשל. הזמר

איבט. את אריה הכיר ושם הולדתו, יום

 פיקפו־ שום לי היו לא קרה, כשזה אותי.
 כל להתעורר שיכולות שידעתי למרות קים,
 שלנו. המשותפים החיים בהמשך בעיות מיני

 של מקרים הרבה בה שאין בארץ, בעיקר
כושיות.״ עם נשואין

 אריה עם נשואיה אל מתייחסת איבט גם
 לא פעם ״אף מאליו. ומובן טבעי דבר כאל

 שאריה חושבת ואני יהדות זה מה ידעתי
 ידיעה מתוך שפגשתי הראשון היהודי הוא

או מוצאי, לפי קאתולית אני יהודי. שהוא
 אהיה להתגייר, אצטרך אם דתית. אינני לם

 להיות לי איכפת לא זאת. לעשות מוכנה
יהודיה.״

 אריה היא, נסעו בהריון איבט כשהיתה
 להופיע ניסה עסלי לאיטליה. עסלי וראמזי

 ואיבט אריה ואילו איגרוף בקרבות שם
 תפקיד קיבלה היא אחרים. בדברים עסקו
ה ראש בת בשם ב׳ מדרגה איטלקי בסרט
 בסיפור־הרפתקאות עוסקת שעלילתו שבט

 צמד־זמר, השניים הרכיבו אחר־כך באפריקה.
צרפ שירים של רפרטואר לעצמם הכינו
 כושיים. ושירי־דת דרום־אמריקאיים תיים,

ב במועדוני־לילה הופיעו זה רפרטואר עם
 אותם שציינו לביקורות זכו איטליה, רחבי

לשבח.
ש אריה החליט יוסף, בנם נולד כאשר

 עם הגיע השבוע לארץ. לחזור השעה הגיעה
 לכן שקודם לאחר חיפה, לנמל משפחתו

 וכישראלי, כיהודי בדרכונו, הבן את רשם
שבמארסיי. הישראלית בקונסוליה

 כצמד־זמרים להופיע השניים עומדים עתה
 בעיות, להם שמצפות יודעים הם בישראל.

 אולם המשפחתי, ולמצבם למעמדם באשר
 ״אנחנו מיכשול. כל על להתגבר מוכנים הם

 יגדל שבננו רוצים אנו בישראל. לחיות רוצים
 אמרו זכויות,״ שווה ישראלי וכאזרח כיהודי
 לנו שתהיה כדי הכל ״נעשה השבוע.
 באין משפחתנו את כאן לבנות הזכות

מפריע.״
 צעיר מנסה בו הראשון המיקוד, זה אין
 כשבע לפני לאשה. כושית לשאת יהודי
הכו המחול להקת כאן שביקרה בעת שנים,

 באחת ישראלי גבר התאהב בראזיליאנה, שית
לב אותה נשא בלהקה, הכושיות הרקדניות

 שהרבנות אחרי אזרחיים, בנשואין סוף
 לפני אירע שני מיקרה לגיירה. סירבה

 עמד ישראלי שצעיר שעה מספר, חודשים
 את היא אף שהביעה כושית, חשפנית לשאת
 קויימו. לא שהנשואין אלא להתגייר, רצונה
 דרו ואיבט פיין אריה של במקרה אולם
לילד. הורים כבר שהם העובדה תקבע

איבט, הופיעה בו איטלקי, סרט של שמו היה זהואש־השבט בת
 תמונה להריונה. הרביעי בזלזדש נמצאת כשהיא

כזמרת. שלה הקאריירה את בארץ לבנות איבט מתכטנת עתה לסרט. תמתת־מבחן היא זו

ב לציבור חדשה דמות אינו פיין אריה
ה בשנות גדל ליטא, יליד הצעיר, ארץ.

 עם לישראל ועלה קובנא בגיטו מלחמה
הת הוא המדינה. הקמת לאחר משפחתו

 מתאגרף, גיטאריסט, כזמר, בשעתו פרסם
כאמרגן־איגרוף. בעיקר אך

מרעותו. איש עוד נפרדו לא ומאז
 היו ״לא אזרחיים. בנשואין נישאו הם

 פעמיים,״ על־כך חשבתי ולא לבטים שום לי
 פעם אף חשבתי לא כן ״לפני אריה. סיפר

 עמה. ואתחתן בכושית שאתאהב כך על
העסיקה לא לכך מסוגל אני אם הבעייה
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