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ההורים. על רבות שלחצה אחרי למלכה

 בתחפושת לסלאו חנה
(למע צבאי שוטר של
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 מתגלים הזמר, בפסטיבל שנה, כל ^
 שהופכים אלמוניים, זמרת או זמר ■■

 בשנה כך, לכוכבים. הפסטיבל בעיקבות
 קודם שנה שרי. הזמרת התגלתה שעברה,

רביץ. יהודית הזמרת — לכן
הת לא הקודמות, לשנים בניגוד השנה,

המת הזמרים בין החדשה הכוכבת גלתה
 החלק על !נמנתה הערב כוכבת חרים.

 שהצחיקה לסלאו, חנה זו היתד. — הבידורי
 המושלמים בחיקוייה ישראל עם כל את

 ובעל ותיק למצחיקן הולמת בת־זוג והיתד.
 כונתה בכדי לא יגיל. גדי כמו מוניטין
 אשפית :מיכאלי רבקה מנחת־הערב, על־ידי
בידור.

 טלוויזיה מתוכניות אותה מכירים הילדים
 היא שבהם כרוב, וראש קישקשתא כמו

 כשחקנית אותה מכירים המבוגרים מככבת.
 גדי של כבת־זוגו נכעית וכזמרת, תיאטרון

 הם החיים החדשה הבידור בתוכנית יגיל
 את שניהם ממלאים שבה דבש, ירח לא

הבימה.
 הגיעה מאיפה לסלאו? חנה צמחה היכן

ב האומה בנייני של הבימה אורות אל
ה הבדרנית, על עברו והיכן ירושלים,

י ילדותה שנות אולמות, ערב ערב ממלאת

ת ״חלמתי  להיו
הלילה״ מלכת

הווי מתארת היא העסיסית לשונה ך
 של השעון ולצל 60 ברחוב של־ילדות ■
 באידיש, במילים דבריה מתבלת היא יפו.

 מצחיקה היא ובהדגמות. ידיים בתנועות
 אני ״בחיים שלדבריה למרות דמעות, עד

רצינית.״ נורא בחורה
 רחבת־ידיים בדירה מתגוררת היא כיום
 הדירה את בתל־אביב. זולא אמיל ברחוב

 לכן קודם מיקה. חברתה עם חולקת היא
ה אלון. רפי הדיסק-ג׳וקי עם התגוררה

 לא מושבע חובב־ינשים אינו רפי כי עובדה
 פתוחה כבחורה ידועה היא לחנה, הפריעה
 אל העולם כל את לאמץ המוכנה ולבבית

ליבה.
והגי מפולין, לישראל עלתה מישפחתה

 יפו של ההרוסים בתיה אל היישר עה
הערבית.

חנה: מספרת
 לפני ביפו נולדתי כובען. של בתו אני

 מישפהה — אל״ף־אל״ף למישפחה שנים 25
 על לאק של בסטייל לא אבל פולנית,

 מישפחה אלא ברוול, וישיבה הציפורניים
ל העיירה. של שלום־עליכם של פולנית

 ניצולי הם הזרוע, על מספרים יש הורי
 להיות חלמתי תמיד בילדותי אושוויץ.

 נסיכה. או מלכודאסתר או מלכת־הלילה
 אבא שוטרת. הייתי תמיד אני איפה, אבל
 פשוט אז האלה, התיחפושות את תפר שלי

 היתה שנה. אחרי שנה בהן אותי הלבישו
 כל פורים ולפני ביפו קטנה חנות לו

 ולילה, יום בחנות נמצאת היתה המישפחה
 התיחפושות, כל את לתפור להספיק כדי

אידיש. שדיברה ילדה הייתי באידיש. והכל
ש אחרי בוסטרוס, ברחוב ביפו, גרנו
 בוסטרוס רחוב .60 מרחוב לשם עברנו
 אבל פולני בבית גדלתי השעון. ליד נמצא

 לעניין מודעת הייתי לא פעם אף גזעני. לא
 שלנו השכנים וספרדים. אשכנזים של הזה
 מיש- נורא היו היחסים וכל מרוקאים היו

 צלחת מקבלים היינו שישי יום כל פחתיים.
 עברנו ז׳ בכיתה כוסכוס. וצלחת סחנה

חלום כמו סטייל, היד. זה אז לבת-ים.


