
 מכך מתרגשת אינה עמליה מכיר. שהוא ביותר היפה היא עמליה כי מבתו דיין אמי וצה
האב בין מבדילה אינה אביה, ולדברי דיין, משה של נכדתו שהיא עמליה. השלוש, ת
פופאיי. את מעדיפה היא לסבא, אשר רוטשילד. בשד׳ צלס לבין טוען רבות, יפות 1

בטלוויזיה. אותו רואה ■שהיא מזה מתרגשת
שלו, השירים בל את בעל-פה מבירה היא

 של קולותיהם את וכן קולו את ומזהה
ואו צוחקת, עירית ברדיו. אחרים זמרים

ה התבונות כל את ירשה ■שדנה מרת
 הרעות התכונות כל ואת ממנה, טובות

 להיות רוצה כבר הקטנה עובדה, מאושיק.
זמרת.
היפה, אמה אומרת רוצח,״ היא אם ״אז

שתצליח.״ העיקר כוחה, יישר ״שתהיה.
 לילדם ■מצפים ואושיק בשעירית כעת,

 האישי השומר המו דנה !מתנהגת השני,
 להרים עליה אוסרת היא שלה. האמא של

 העיקר לנוח. עליה ופוקדת כבדים משאות
אח. מזה שייצא

 שיהיה העיקר
בן־אדם_______^

 יוצאת אינה היא עובדה, לא־רגילה. ן ( י אם בהחלט היא חן שולה זמרות ך*
 בת בתה בשיבחי !מפליגה כשהיא מעורה

 אבי בעלי, עם לדבר ״צריך ומילי. הארבע, וה
 !מתחיל ישר ,״הוא אומרת. היא קורן,״

ילדה הייא ■שמילי חושבת ■אני להשתפו. ס.

אומר לא שאני מאד וכועסת המסך, ■את רינת, שלה, שאמא בגלל אולי תמשת.
!מילואים שירות כ־שעשיתי טוב. לילה לה מבוגרת. היתה כאילו אליה מדברים ואני,

)27 בעמוד (המשך מנשקת היא בטלוויזיה אותי רואה כשהיא

 ולעומת מהגאוניות, לא ונחמדה, רגילה
 לא בכלל היא מהטמבליות. לא גם ■זאת

 !מופנמת היא טוב. כבר וזה לי, דומה
ומ מעל אבי אל וקשורה ולא־חברותית,

 העיקר אלד, שאגי לה איכפת לא עבר.
יישאר. שלה. האבא שאבי,

 שנינו אנחנו ואילו יפה, ׳מציירת ״היא
 זה לעומת ביד. עיפרון להחזיק יודעים לא
 גיל עד מוסיקלית. ניטייה שום לה אין

 כשהיתה השירים. את דיברה פשוט ■מאוחר
הד בטלוויזיה, מופיעה הייתי ואני קטנה,

 נגמר. כשהשיר הולכת אני לאן אותה איג
 היתה זמרת. שאני בעובדה גאה די היא

 שהיא עד חן, מילי לעצמה שקריאה תקופה
 בשוק. הולד ■קורן ה-שם •שגם לדעת למדה

 גדולה? כשתהיה תהיה שהיא רוצה אני ■מה
בן־אדם.״ שתהיה
 ודוע ר׳ז, מנשה והקריין הטלוויזיה כתב

 מאיה, הארבע, בת בתו משוגע. אבא בתור
 ■תושבת- היא ופראית, קטנה יפהפייה
ה בירושלים. הטלוויזיה בבניין למחצה

 והיא לעבודה, איתו אותה לוקח שלה אבא
 שהוא בכתבה בפועל כבר השתתפה ■אפילו
הולדתו. ומקום גדרה, המושבה על עשה

 ממש ילדה היא ״מאיה מנשה: ■מספר
ב מפתיעה ומאד חכמה, נורא !נערצת.
מש־ היא שבו ובאוצר-המילים שלח בגרות

■י: ?5 בחרוזים ומדברת פתוחה ״״־ ״ ״ ״-, ״ ״ ״ ! ״
לאביה. דומה שהיא נילי, הגדולה, מאחותה שונה דנה שייע. ובעלה רבינוביץ

 כמו לי דומה .״היא שלו. הבת על מאוד
 !ממני ,״ירשה אומר. הוא טיפות־מים,״ שתי
 לה יש עובדה, הגבריות. התכונות כל את
 אב ■כל ■כמו אבל מתגלחת.״ והיא זקן

 להרחיק מתקשה הוא עצמו, ,את המכבד
 על מדבר כשהוא שלו בחוש־ההומור לכת
 העיסוק עובדה, שירי. השלוש, בת בתו

 לים, אותה לקחת הוא ביותר עליו החביב
ל בקשר בחול. ארמונות איחה ולבנות
 היה שלה הטוב האבא שירי, של עתידה

 כבר יש, ■מה ראש־ממשלה. שתהיה רוצה
? לא הזה, במיקצוע תקדימים היו

 בפרומיירה ביותר היפות הילדות אחת
 דנה ספק, ללא היתה, השלג מלכת של
 אושיק הזמר של בתם וחצי, הארבע בת
 דנה, עירית. האופנאית אשתו ושל לוי
 נהדרת, ילדה היא אמה, עליה ׳מעידה כד

ומשגעת. נוחה ■עצמאית,
לא והיא מפורסם, אבא עם גדלה דנה

'י' :

 שולה הזמרת טוענת לפחות, כך,אבא את יותר אוהבת
הארבע, בת מילי של אמה חן,

דופן. יוצאת אינה שמילי טוענת שולה קורן. אבי ואיש־הרדיו הפיזמונאי של ורעייתו
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