
 סתם לא היתה שהיא התכרר כן אותה. או
 סבה מאוד. דתית ממשפחה אלא יהודיה,

 הורוביץ הרשל הרב מאשר אחר לא היה
בעצם?) זה (מי

 — הרעה הבשורה את שמעה כשסלבה
 שאני זה בגלל כל־כן־ -לא הלם. קיבלה היא

 שפתאום בגלל ״אלא מספרת, היא יהודיה,״
הורים.״ לי היו לא

מת שהצעירה נוכחו המזוקנים כשמלוויה
אותה הרגיעו הם גורלה, מר נגד מרדת

ישראלית לזמרת
 על בנחת אותה והעלו לקנדה נוסעת שהיא

 לה התברר ממנו ירדה כשהיא המטוס.
בק לא בכלל נמצאת ושלוד בלוד, שהיא

היהודים. בארץ אלא נדה,
ל צ׳יק־צ׳ק נלקחה המבולבלת הצעירה

ל אב בני־ברק, תושב יהלומן של ביתו
 עקיבא לאולפן נשלחה היא ילדים. שבעה
 הכי היה לא עוד זה אבל עברית, ללמוד
 ארוכים שרוולים עם התהלכתי ״בקיץ גרוע.

 זד, אפילו אבל זהבה. נזכרת וגרביים,״
 חתןן■ לי ״הביאו גרוע. הכי היה לא עוד

 מפתח.״ על אותי לסגור דאגו ובלילה
בררר....

 והצנועה החסודה זהבה נשלחה אחד יום
 לעבוד כדי בירושלים רייך הדתי לפנסיון

ו הראשונה, להזדמנות חיכתה היא קצת.
הראשון. לחלון מבעד נמלטה

 נפש הכירה היא עקיבא, באולפן בזמנו,
 עליה ידעה שהיא בחורה — ויחידה אחת

 מש־ם טבעי באילת. שיכון קיבלה שהיא
אילתה. פנתה שזהבה כך,

 את הכרתי העולס, סוף במועדון ״שם
 חמש לפני היה ״זה זהבה. מספרת בעלי,״
ה צמד את ויצרנו מיד, התחתנו שנים.
זמרים.״ היינו ששנינו מאחר נוודים׳

 שהיה מהחתן אותה שיחררה החתונה
ו הארוכים, מהשרוולים בבני־ברק, לה צפוי

 עם בילתה היא שנים המעל יסורים. משאר
 הגישו הם שהשבוע עד — כנוזדת בעלה

לגט. הבקשה את
 כמה לפני כבר הגירושין על החליטו הם

 הופעות מסיבוב חזרה זהבה כאשר שבועות.
 מכר שהוא דני לה גילה בפאריס, מוצלח

פסח. סדר וחסל המשותפת דירתם את
שבו כמה זאת בכל עברו שבינתיים אלא

 לא? דעתו, את לשנות מותר ולבן־אדם עות,
 וזהבה דני אבל גירושין, הגירושין, אמנם

כצמד. להופיע ימשיכו שהם החליטו
 ב־ טוב, בחור זאת בכל שדני ומאחר

 גרושתו את לפייס החלים הוא מעמקי־ליבו,
 חדרים, שני של דירה לה והעניק הטרייה,

 וטבעת־ למטה, ומכונית בתוכה ריהוט עם
האצבע. על יהלום
הרשל: הרב הסבא, שאמר כמו

בתי.״ האל, דרכי ״נסתרים

 (וזולה הפזמונים מצעד בראש שיר עם צועד
בהריון, נמצאת והסניורה — ברח) לך

א־בראבו.
 סמדר של הוא שלי השני וההריון

זה אצלה גם הדקיקה. הדוגמנית דרור,

 נזכרת אני כי זמן: לכמה רק היא שאלה
 התחילה כשהיא הודיעה, שסמדר עכשיו

 תריסר חצי רוצה שהיא קצר, זמן לפני
ילדים.

ברצינות. לכך התכוונה שהיא כנראה

ה, צופי בתור אי טלוויזי ד תוכ שלא ו
ה לב לשים שלא לו ת ע עדרה מ  מעל להי

סך מ ת של ה רייני ק ם ריס. עדנה ה ת  א
ם, ת יודעי רייני ק רת ה שחרחו בע הזו ה

שמץ־חיוך לת ט ה ב מ ה ת כן, החודר. ו א  ז
ק. בדיו

ה עדנה ת ת הי לי תג  פינס- חגי של ה
אז קר, מ עה ו פי ה לראשונה שהו ת  הי

דה ט יבלו שלא לצופים, חי לי ח ה כי ל
ס צד ח תיי ה תה ל פע הו ת. ל הרציני

מה אז במקו קריין , ש מעתה ת  שו
ה ),20( עטרי ת חו  עטרי. יונה של א

ם עו שישי ביו די ת לה הו פי א סו  שהי
בלה. ק ת  בעצמכם, שתראו כפי שוש, ה

א רה הי ה, בחו פיי ה פ ה, י ת עליז קרא ל  ו
ש השלב רה החד לו שלה בקריי הו אפי
לו. 15 רידה ה קי מ ע שהכי ו  — מפתי

א דעת הי ם לקריין. גם יו ת מי היי א מ
ם 1 ני

*!— והוסוו ^
וכעדה דרור סמדר

 שהמציאות לכם כשאומרים הבאה בפעם
 שוטים. כמו תחייכו אל דמיון, כל על עולה
 על כבר שמעתם חיה: דוגמה לכם הנה
 כמתנת טבעת־יהלום לאשתו שנותן בעל

 שנהפכת קתולית פולניה על או גירושין?
לזמי זה ואחרי — בבני־ברק צנועה לחסידה

עירית של

 מתברר עכשיו
ה שגם  בנראה ז
לה• פרח

 ובכלל
מתה. ש א

ה! ר ק
ת יש ״נערת תחרו

ש התברר ראל״
 הכל בה יש

יפה עשרים מלבד
ת פיות. פיו ה פ  הי

שתתפו  שה
 ״מלכת־ו רות
 היו פי״

ככה׳ קצת
ה אם ס לא ז מ
ק אז לצרות, פי

ת י ר י א ע י ב הן תשע עוד ל מ
א וסירבו, נשברו,

ם חרי ת סיו ״, תחרו פי היו ת־ ב מל שתתף ״ ת גם לה תחרו אר ב שראל״. לתו ״מלבת־י
ט כך בעיקבות חל ס על הו ת גיו שתתפו ת מ שו ת חד שראל״ ״נערת לתחרו  בין — י

ה היתר ר חו ס ה ת של מ ס תחרו מי ס״. ״ אלגנ
מר מי ק ושיופי מזל, צריך שלא א פי ס ם מ חיי !ב

ב לא
ה כי  מ

לקראת

ו ׳ ע ה מ י 11 ה

מהאשה להיפטר שיטה
 אותו, מכירים שאינם לאלו ינאי, יוסי

ו מעללים רב ופירסומאי עיתונאי הוא
 היה הוא שלו יותר הטובים בימים עלילות.

 ציוו את שפיארו המפוארזת בחתיכות ידוע
רותי רינת, רונית מלכת־היופי כמו

ן מ ד  בג׳אז״ כיום המופיעה היפהפייה, ל
כמה. ועוד קמחי עדית פלוס,

 הסיפור ישנים. סיפורים כבר אלו אבל
 שהוא זה ליוסי בקשר ביותר והטרי החדש

מתגרש.
 רב מספר להפתיע עשו״ה זו וחדשה

 היום עד ידעו שלא נאוות, עלמות־חן של
בכלל. נשוי שיוסי
 אלא זה, את הסתיר שהוא בגלל ולא
 כלל נתנה לא הליבראלית שהתנהגותו בגלל
 שהיו לחברים נשוי. שהוא למחשבה מקום

 הוא אין הסוד, את ממנו ללמוד מתעניינים
 הטוטאלי החופש על לשמור להמשיך מצליח

נישואים, שנתיים למרות שלו והאבסולוטי

 עונה: יוסי היה ליאורה), בשם (לאשה
 אני גט. להשיג מקורית שיטה לי ״יש
הבגי רשימת ובה מחברת לאשתי אשלח

 מדויי־ ומקומות תאריכים כולל שלי, דות
 לתת זה אחרי תסרב לא אשה שום קיס.

גט.״ לי
 יוסי, במקום אני, רק נכון. שנכון מה
מחברת. לא ספר, קונה הייתי

קפאון זהכה
 בוורשה לביתם אחד יום הגיע ,13 בגיל

 סולקה סלבה ופיאות. כובע עם זר אדם
 לה הסבירו עזב, שהאיש אחרי מהחדר.
 •קח ושהוא שלה. דוד היה שזה הוריד,
לחופשה. אותה

 לה חבל היה אמנם הסכימה. סלבה טוב,
 למוסיקה בקונסרבטוריון מלימודיה להפסיד
 תמיד זה חופשה אבל למדה, שם ושירה
יותר. חשוב

 עם אנשים עוד לד, חיכו בשדה־התעופה
ה לאחד אותר, הכניסו הם וזקן. פיאות

או שכיסו בבגדים אותה הלבישו ביתנים,
ש לה ובישרו צוואר, ועד רגל מכף תה

הכל. בסך יהודיה, היא
 התחבאו השנייה העולם שבמלחמת התברר

 משפחת של בביתה היהודיים והוריה זהבה
כשה ידידיהם. שהיו הנוצריה, צ׳קובסקה

 ההורים נרצחו חודשיים, בגיל היתד, ילדה
אימ־ והצ׳קובסקאים הנאצים, על־ידי ברחוב

ח<דון
חרוזים בלי

 אלא אישי, באופן לי לא אומרת, זאת
עליהם. לכם לספר הריונות שני

 (רזילי), לד אירית אצל זה האחד
 רק הוא אמנם לוי. ארטיק של אשתו
 זאת בכל הוא אבל (ההריון), התחיל עכשיו
הריון.
 הולך אז — שכשהולך רק שמוכיח מה
 שהיו בנישואים הקשיים השטחים: בכל

אושיק — הסתדרו ואושיק, לאירית להם,

ל עירית אז
ת בבל ביא א  ז

כה לא ראה תז  כנ
תואר. בשום

זכ שלא לאחר
ת בתור תה כ ל מ  ״

״, פי ל נאלצה היו
ק פ ת ס בסג רק ה

ה, נות שונ נ הרא
ת חשבה כ עירי

מדת ע ה מו ח טו ב  ה
תר ת ביו לפ לזכו

ת אר חו ע בתו ״נ
שראל״, רת ש י

א ת הי רו ח ת ה ה
א הנערכת שנייה

ת חרי  מלכת תחרו
פי, תן עם היו  או

ת. שתתפו מ

הנכה הקתולית
תשמעו. עכשיו אז שמעתם. לא במיני? רת

 לא צ׳קוכסקה. סלסה על מדברת אני
 לכם אומר הישראלי שמה אז מכירים?

 לאחרונה עד אשתו קפאין, זהכה יותר:
 המהווים הזמרים שני — קפאוך דני של
הנוודים. צמד את

 זהבה, לא בכלל זהבה היתד, 18 לגיל עד
 צ׳קובס־ למשפחת בת היתה היא סלבה. אלא
 א׳ יום כל הלכה הפולנית, הנוצרית קד,

ירקות. ושאר חג־המולד את חגגה לכנסיה,

ינאי יוסי

 גופה יחדל בקרוב כבר אך בהתחלה, רק
וה־ הפירסומות. מודעות את לעטר הערום

הריונות שני לי יש


