
קטנה מספרית והפכה - ונערה ביתה את נטשה היא

 את שהכניסה התנלזנה זוהדון את שפתחה התמונה
הסרמיס, לעולם אדר עליזה

לתפקיד. בהתאם לתמונה, מתנזונה להשתנות עשוייה דמותה ברומא. לראשונה כשנתגלתה

 נאות־מדבר כמלון־הפאר אורחות ך•
 היתד, היא עליזה: את אהבו בבאר־שבע | {

 במקצועה. מומחית ובעיקר טובת־לב, עליזה,
 ושיגשג: פרח שבמלון שלה סלון־התסרוקות

 רפי בעלה, מספר לנו,״ חסרה לא ״פרנסה
 איזה הבנתי לא גם זה ״בגלל .29,־ד בן דגן

בראש.״ לה נכנם ג׳וק
הצלח אף על משונה: באמת היה הג׳וק

ולנ לקום אחד בוקר עליזה החליטה תה,
קוסמ חדש: מקצוע ללמוד כדי לצרפת סוע

ה הלהיטות את הבין שלא בעלה, טיקה.
 להניא ניסה החדש, למקצוע הזו פתאומית

 עליזה, עזר: לא מאום אך מהרעיון. אותה
 החליטה תקיפה, היא כך קטנת שהיא שכמו

בשבילה. מספיק לא במדבר הפורח שהסלון

תקוסמטיקה- כמקום חקני ש
* א ך א י  למחוז־חפצה: מעולם הגיעה ל

 הקוסמטיקה, לעסקי לא ואף לצרפת, לא 1 1
 אחרת, או זו מסיבה ישירות. לא לפחות,
 בעלה ממנה קיבל משם, ברומא. נעצרה
 ברומא הקוסמטיקה שלימודי המבשר מכתב
 דיפלומה שם להשיג וניתן יותר, זולים
 להסיק רפי היה צריך מכך, קלות. ביתר

בבירת־איטליה. עליזה נעצרה זה שבגלל
מתקד כיצד שנה. לה עברה חלפה מאז

 רפי אין זאת — הקוסמטיקה לימודי מים
 הפכה בינתיים אולם היום. עד יודע דגן

 לבאר־ ועברה בכפר־ירוחם שגדלה עליזה,
 ישראלית לשחקנית — נישואיה עם שבע

לאדר. מדגן — השתנה שמה גם באיטליה.
 עליזה ממשיכה שבועיים או לשבוע אחת

 מספרת היא בו לבעלה, מכתב לשלוח אדר
כנר לוקים דיווחיה אולם אותה. הקורות על
 קורא אני אודותיה האמת ״את בחסר: אה

הזה. העולם לכתב רפי סיפר בעיתונים,״
 נעים־ רציני. בחור הוא 29ה־ בן רפי

 שבע מזה בשקדנות העובד ישיחה, סבר
 במפעלי כבד מיכני ציוד כמפעיל שנים

עלי עם התחתן הוא בבאר־שבע. סולל־בונה
 צעירונת כשהיתה שנים, חמש לפני זה
 שקמה עד — שנים חמש אותם כל .21 בת

באושר. השניים חיו — הרחב לעולם ונסעה

ן ו ל ו ד ע ס

 הפתאומית הנסיעה היתד. גם כך משום
לרפי. במיוחד מפתיעה
 את מאשים אינו נוה־המזג רפי אולם
 והוא זרים. בכך אשמים לדבריו, אשתו.
ידידו — אחד סוג זרים. סוגי לשני מתכוון

 בחלומות מוחה את לדבריו שבילבלו תיה,
 אותה שיכנעו הגדול, העולם נפלאות על

 כמוה ליפהפייה יש נהדרים סיכויים איזה
 וידעונים אסטרולוגים הוא האחר הסוג בחו״ל.

ב־ גדולה מאמינה היתד, עליזה למיניהם.

דבר לכל איסלקיה
א עזבה שעליזה גם קובע 'התגרשו, כאילו השמועות

האושר שנות
האמביציות ואכן, רפי. בעלה

 שנות חמש אלו היו שנים. חמש לפני חתונתם, בטקס דגן ורפי עליזה
 כטענת בראש,״ הג׳וק לעליזה שנכנס ״עד — מאושרים נישואין חיי

לפירוד. הביאו בני־הזוג, של האושר את שהפרו ה! שלה האישיות
מת הוא בה בבאר־שבע, הנאה בדירתו דגן רפיבבאד־שבע מחנה

ה הלחץ למרות תמימה. שנה מוה בודד גורר
בסבלנות, ממתין לרצונה, בניגוד שתחזור, עליזה על ללחוץ נוטח הוא אין עליו, משפחתי


