
 המוסיקה שיגעון את מסריטים ידו.היו ^
תח למצוא היה קשה אולי בישראל,

 לוודאי קרוב אך טראוולטה. לג׳ון ליף
נה בת־זוג בנקל לו למצוא היה שניתן

 בנד. ״לב״) עם (מתחרז בב כמו דרת
 של בצילו עומדת היתה בב אם ספק

בסרט. שקרה כפי טראוולטה,
 ברי- של תיבות ראשי אינו בב השם

 והיא בוורלי, של קיצור אלא ברדו, ג׳יט
ב דלי, במזל ונולדה 20 בת בסך־הכל

.1958 שנת

ה הג  —■ א
ג׳אז ושמה

 בני עם השנתיים בת בב
 שעזבו לפני נזישפחתה,

לישראל. בדרכם דרום־אפריקה

מק מיניאטורי, גוף בעלת היא כ ף*;
 שיער להפליא, מדוייקות במידות סים ■•'

 ולהבה אש רושפת ספק״אדמדם, ספק-זהוב
 כימעט התוסס ומגופה החומות, מעיניה

הרף. ללא
 שבדרום־אפריקה,~"ב* נולדה"בחווה היא
חק־ היה אביה ליכטנברג. הנקראת עיירה

 ריקוד כישרון
בירושה —

ת כ 1ך< ענ  במיו* פונקה לא שמעולם טו
 בסיב- חיה קטנה בהיותה להיפך. חד, י*■'
 כלבתא,״ ״הייתי אחיה. עם מתמיד סוך
צו הייתי קטן דבר כל ״על מחייכת, היא
 שלי. הדרך את רציתי ותמיד ובוכה, רחת

 שש־עשרה בגיל חסרות. היו לא מכות גם
 הת־ הם לגמרי. היחס השתנה שבע־עשרה

אני.״ וגם בגרו,
 שלושת בין בהרצליה בב הצטלמה חמש־עשרה בת בהיותההמישפחה

 בת בב :מימין מהם. אחד של בר־המיצווה בחגיגת אחיה,
סדנאי־השיריון. הווי צוות בלהקת שירתה בצבא בבסיס־הטירונות. בחדר־האוכל ,18ה־
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טבעית. תחרות לדבריה, יש, הלהקה בנות בין בנות. שבע המונה ארקין, ג׳וקי של להקתו

0גומי משו החופ בבקריה משמאל). (גם תל־אביב של במארינה בביקיני, 1
 ״כדי הרבה לשתות מקפידה גורדון, בבריכת בב מבלה שיים

ארקין. של בסטודיו שעות, כמה רוקדת היא אחרי־הצהרייס טוב״. גופני כושר על לשמור

 כלבי- שגידל הוא לה שזכור ומה לאי,
בחווה. בוקסר

 — בנים שלושה בין יחידה בת היא בב
 יותר. צעיר ואחד ממנה, בוגרים שניים
 הבינוני, ביהלומים. עובד ,25 בן הגדול,

 לפרי ועובד הגדול בעולם מסתובב ,23 בן
התגייס הקטן ואילו בעבודות־עץ. נסתו

בטירונות. כעת ונמצא לצבא, מכבר לא
 בעלת אלא בעלת־מיקצוע, אינה בב

ש הדבר בדיוק וזה הג׳אז. — אובססיה
 אפשרות מעולה. לרקדנית אותה יהפוך
לה. נראית אינה פשוט ^-דת

 את אביה העביר ,שנתיים בת בהיותה
 הוא לישראל. מדרום־אפריקה המישפחה

 החווה את לשמה. ציונות מתוך זאת עשה
 אך צורעה, בקיבוץ המירו שבליכטנברג

 ומקץ יפה, כנראה, עלתה, לא ההשתלה
 משם גם שורש. למושב פנו שנתיים

לנס־ציונה. והפעם שנתיים, כעבור נדדו
 פרץ שם. גם הסתיים לא מסע־התלאות

 במצוקה היתד. בנד ומישפחת המיתון
 לא בהם ימים בפרוש זוכרת בב ממשית.

 נאלצה ואמה בבית, מצוי הגרוש היה
 כאן כיכר־לחם. לקנות כדי כסף ללוות

 ה- בנד. של הציונות שעה, לפי נגמרה,
לח כסף שלחה בדרום־אפריקה מישפחה

 בארץ שוב התמקמה בנד ומישפחת זור,
 להרבה ולא בבוקסנברג, הפעם מוצאה,

 מוכר־שטי- האב היה תקופה באותה זמן.
 ובא לעיר מעיר נוסע וכלי־מיטבח, חים

בסופי־שבוע. רק הביתה
והת ארצה חזרו שנים חמש מקץ
 מלון־ האב מנהל כיום בהרצליה. יישבו
כ במקום, עובדת והאם בהרצליה, דירות

 דירה לחם יש ומנהלת־חשבונות. מזכירה
 באבא,״ תלוי היה זה ״אם במלון. משלהם
לקי היום גם עוברים ״היינו בוורלי, אומרת

מסרבת.״ אימי אבל בוץ.

הניקביון המהדורה היא מהרצליה בוורד
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