
 התגברתי.״ או אותי, הפתיעה
 הגיור לקראת לומדת החלה התגברה׳

 לגשת ומקווה — כהן נעמי הרבנית אצל
הקרובים. בשבועות ברבנות לבחינות

 לא. - להאכיל
כן — להלביש

 סופר הזוג בני ממשיכים בבד, ף*ד
כי לי ה ת ב  צעיר. זוג כל של ההתארגנות ^

ב החדשה לדירתם הם עוברים אלו בימים
הירושל סאן־סימון בשכונת בן־זכאי, רחוב
 סלון חדרי־שינה, שני בת נאה דירה מית.
אוכל. וחדר

 עתה, עד שנתגלתה, היחידה התלונה
אדי: של מצידו מועלית
 במטבח,״ לה לעזור לי נותנת לא ״היא

נפ מבשלת ״היא במשפחה. הגבר קובל

מחק הגיוו

1את

ס ס מנוו ה החיוך

של

הסרוויזיה ת כ מו
 לפני מבגדד שעליתי מאז בארץ לא,

 בגסטרונומיה. להתעניין חדלתי שנים, שלוש
ב העניין את מחדש בי עוררה גלוריה
 שאשתתף מוכנה היא אבל הזה. ספורט

המשק את רק האורח. בתפקיד רק בו
 מותר זאת, לעומת בעצמי.״ מכין אני אות

 את הבוחר הוא אדי אותה. להלביש לו
 נעליים, זוגות 15( גלוריה של הגרדרובה

שמלות). 30
 אכזבות שתי

וטרגדיה
 בעי־ ואדי גלוריה אוכלים ביתם ך■
 או בחברה, אבל צמחוני, אוכל קר .4

 מאז התפריט. על מתעקשים אינם בחוץ,
ב האזרחיים נישואיהם אחרי לארץ, שבו

ב לשבת מרבים הם ליולי, 16ב־ קפריסין,
 הוא מעבודתו, לשוב מאחר כשאדי בית.

 בחוץ. לארוחה כפיצוי, גלוריה, את מוציא
 ברחובות לטייל מתביישים אינם אפילו הם

בסרטים. כמו ביד, יד ירושלים,
 שני בגלל קלים מצפון יסורי לאדי
 חתונה רצתה ״גלוריה הראשון: דברים.

 אבל אורחים, והרבה מסיבה עם יפה,
רישום־הני־ במשרד שם נרשמנו בסך־הכל

נראתה לא היא טרייה, כלה גבי ן■
רצי היתה הבעתה ביותר. מאושרת /
 שזכה המפורסם החיוך הזמן. מרבית נית

 וב־ בשטחים בישראל, מעריצים למיליוני
 לעיתים רק נדלק השכנות, ארצות־ערב

 קילו 51 להבהיל: רזה גם היא נדירות.
 קריינית סטיוארט, גלוריה גובה). 167 (על
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בעייה. עם כאדם בהחלט נראתה אל,
 גלוריה של דבריה לפי י הבעייה מה

 ואין מהחום סובלת אני בקיץ ״תמיד עצמה:
 בעיות תמיד היו לאמי גם תיאבון. לי

זה.״ בעניין אתי
 בעיות לי ״יש גלוי־לב: הבעל, סופר, אדי

 אבל — אוכלת לא היא איתה. נוראות
שלה. הגיור בגלל זה החום. בגלל לא

 וגלוריה תתגייר, שהיא מתנגדים הוריה
 מאוד סובלת היא מאוד. אליהם קשורה
 תקדים.״ לו היו שלא הזה מהמצב

 מכך סטיוארט לגלוריה נגרם הסבל
 מכוז־ בה להיסוג מתכוונת אינה שהיא
 היא שלי,״ הגבר הוא ״אדי להתגייר. נתר,

 לעשות מוכנה ״הייתי בפשטות. אומרת
הגיור של הבעייה איתו. להתחתן כדי הכל

 לנו לחצו פקידים ושני בניקוסיה, שואין
 חתול להביא לה ״הבטחתי השני: היד.״ את

 היא מדי. יותר בודדה תהיה שלא לבית,
 לחתולים.״ נורא רגישה
 לנערת׳ שזכה הגבר, של דעתו מה

 טלוזיזיה, צופי רבבות של חלומותיהם
זכייתו? על

״היא לצפות: היה שניתן כפי בדיוק
■*


