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מצחיקים. פרצופים עושה אותה לתפוס אפשר מלא, איפור ללא ביתה פתח את יוצאת אינה
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הדרו התחלת
והס יפים, שניהם נישרונייס,

 חיילים עדיין כשהיו ארזי, וירדנה טל־שיר עמום
 היו שניהם והתאהבו. הכירו שם הנח״ל, בלהקת
שלהם. הצבאי השירות תום לפני עוד נישאו

של חדר־חמיץ ורופאי חיות
 בתל־השד שיבא על-שם גית־זזוזולים

 השעה השיגרתית. בעבודתם עסקו מר,
 שהו ובחדרי־המיון בבוקר, 11.00 היתה

שיג הופרעה לפתע בלבד. בודדים מיקרים
 כימעט הוא אף שהיה בדבר העבודה רת

הגיע. דחוף מקרה שיגרה.
 יפהפייה, צעירה שכבה אלונקה על־גבי

 שנישאה האלונקה, אחרי חסרת־הכרה.
 שהיה צעיר, גבר צעד אחים־רחמנים, בידי

צעירות. שתי על־ידי מלווה כסיד, חיוור
 אחד נוסף למבט נזקקו חדר־המיון עובדי

 ארזי, ירדנה את בצעירה לזהות כדי בלבד,
 שוקולדימנטה־ימס־ שלישיית־הזמר חברת
 בעלה, היה המזועזע הצעיר הגבר טיק.

 היו הצעירות שתי ואילו טל־שיר, עמום
 דותי לשלישייה, ירדנה של חברותיה

ה לופטין ולאה השיער, קצוצת הולצמן
בלונדית.
ירדנה נייסתה קודם־לכן שעות שמונה
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 שבשכונת בדירתה לחייה, קץ לשים ארזי
נאות־אפקה.

תמיד
ביותר היפה

 הצעירה את הניע ־מה להכין די ף■
 לעשות הכל, לד. היה שלכאורה היפה, **

 ההתחלה מן להתחיל צריך נואש, כה צעד
 בת של הבימתית הקריירה התחלת —

 להקת- כוכבת שהיתר. מחיפה, הייקים
וזנח׳׳ל.

 שבגליל בברי בקיבוץ נולדה ארזי ירדנה
 צרפתייה. ולאם ייקי ממוצא לאב המערבי

 האירופאי, החינוך בירכי על חונכה היא
מלבו מדי־שנה, לחוץ־לארץ נסיעות כולל
 מישפחתיות ארוחות נימוסים, יפים, שים
בזה. הכרוך וכל

סנן- ביותר היפה הילדה תמיד היתד. היא

 להקת של השחרחורת הזמרת ארזי, ■רדנה

 להתאבד הויסת - *שוקולד־מנטה־מסטיק״
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השוהוכדה
שנימעט
נמסה

 בבית־הספר, ביותר היפה הנערה הילדים,
 היא בלהקת־הנח״ל. ביותר היפה והתיילת

 של ביותר היפה החייל עם התחתנה גם
טל־שיר. עמוס המפקד, הוא הלא הלהקה,
 אוהב בעל לה היו בחיים. מסודרת היא
 מוגנת עצמה חשה והיא מקסימה, ודירה

 בהצגה השתתפה עמוס עם יחד ובטוחה.
 כזוג נחשבו השניים שוקולד־מנטה־מסטיק.

 היו, כך ואכן ומאושר, רומנטי מקסים,
 עמוס לנישואיהם. הראשונה בשנה ׳לפחות

 ירדנה, של הראשון הרציני החבר היה
 שגבלה אהבה אהבת־נפש, אותו אהבה והיא

לנישו השנייה בשנה ואז, הדדי. בכבוד
 שעירער דבר נפל כשנתיים, לפני איהם,

 והמסודר הבטוח המוגן, עולמה יסודות את
ירדנה. של

 בבדרן פגשה כזמרת עבודתה במיסגרת
כרומן שהחל ומה ובעל־שם, כישרוני צעיר,

הלי תוך אל ארוכות ושיחות מבטים של
 גדול. לסיפור־אהבה במהרה התפתח לה׳

 גילתה היא בדימיונות. שוגה החלה ירדנה
 בעלה את גברים: שני אוהבת היא כי

 לשני ואב נשוי שהיה הבדרן, ואת החוקי,
 כשיא המצב לה ניראה אישית, ילדים.

 שהיא בכך רע כל דאתה לא היא הטוהר.
 אנושי זה היה בעיניה גברים. שני אוהבת

מאד.
דומן

ביותר סודי
 בירכי על חונכה שירדנה דא

£  שמסביבה החברה הצרופה. השמרנות \
ומת מתלבטת החלה והיא אותה, הפחידה
לדיכאונות. גלשה בלבלת,

 לפני ספורים ימים יחד שצולמו כפי טל־שיר, ועמוס ירדנההדרו סוף
 אמי בני של לחצר באו כאשר ירדנה, של ניסיון־ההתאבדות

 קשה. תקופה עוברת היא כי בירדנה היה ניכר הזוהרת הופעתה למרות דורסקי.
״רע.' :אחת קצרה במילה השיבה לשלומה ששאל מי ולכל לחייך, מיעטה היא


