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ר הווגמנית־שחקניתיצרמת ר ג הרואין לסם־המוות: התמכרותה ני

זרמו עדיין שלה, הזוהר בתקופת היתה כאשרשנים 8 לפיני
 אופנאים בודדים, בסרטים לתפקידים הצעות אליה

אז הסתובבה מונה קירבתה. את חיפשו גברים מיצירותיהם, שתציג רצו
ליד. הבא סם מכל וטעמה חשיש עישנה חדרים בחדרי כאשר ברחובות, ומאושרת גאה

סר ה  נולדה היא ? בחיים לה ח
'■ /  גברים משגע, גוף לה יש יסהפיה, /

 לעשות יכולה היא בלהט, אותה רצו רבים
 הגיעה.״ היא לאן וראו חפץ שליבה מה כל

 זילברשטיין מונה על אמר אלה דברים
 שהיא שעבר, בשבוע בעיתון שקרא ידיד

 המי-יודע- בפעם המישטרה על־ידי נעצרה
 כדורי והחזקת חשיש עישון באשמת כמה

אדולאן.
 בעלים לחטוף נהנית לב, רעת ״היא

 כפרימדונה מתנהגת החוקיות, מנשותיהם
 נשים עליה אומרות אנשים,״ עם ביחסיה
אותה. המכירות אחדות
 לכל לסרב יכולה לא אופי, חלשת ״היא

 ידידים עליה אומרים לה,״ שמוצע מה
 בל סבל גרמה מיסכנה, ״היא לשעבר.

ונשים, לגברים ושיברון־לב להוריה ישוער

 אומרים לה,״ לעזור צריך זאת בכל אך
אחרים. ידידים עליה
 שגרמה נכון בעצם? עשתה היא מה
 הגדול הנזק את אך שוגים, לאנשים סבל

 זילברשטיין מונה לעצמה. גרמה ביותר
 לא ואם אב שכל מה של חיה דוגמה היא
 מורה כל תהפוך. שילדתם רוצים היו

 ולהזהיר עליה להצביע יכול בבית־ספר
 יכול בעל כל להגיע. לא לאן תלמידיו את

 היה לא מה לאשתו ולומר בשמה לנקוב
שתעשה. רוצה

היה מי
הראשון?

להי הספיקה וכבר הכל דכם ת 1
המישטרה, על־ידי רבות פעמים עצר

 להוליד בית, איתה להקים היום ירצה מי
ם? איתה ב היום אותה יקח מי ילדי

? רצינות

 תל־ ילידת מונה, את זוכרים עוד רבים
 יופי עם דקה, ,16 בת היתה כאשר אביב,
הרא פסיעותיה את עשתה כאשר רענן,

 המיקצו־ הזאבים הבוהמה. בהוגי שונות
 בתאווה עליה עטו הימים אותם של עיים
 את בפניה שהציג הראשון היה מי רבה.

 הראשון היה מי הזוהר? הסמים? סודות
 ספק ?״ לידך הבא מכל ״תטעמי לה שאמר

זוכרת. עצמה מונה אם
 במרכז הזוהר, לקלחת קרוב נולדה היא

 שאהבוה להורים יחידה בת תל־אביב,
 רומני, ממוצא מייק, — אביה אותה. ופינקו

 בשעות המפסל חשמל, למוצרי חנות בעל
 אשכנזי, ממוצא לאה, — ואימה שלו, הפנאי

 בלבנון. אחדות שנים התגוררו שהוריה
 עבורה. גדול פיתוי היווה דיזנגוף רחוב

 בת נערה ככל בלימודים לעסוק במקום
 הזוהר לחיי הצעירה מונה נימשכה גילה,

יד. בהישג שניראו

ה של התיכון בבית־הספר למדה היא
 והיא גרועים היו ציוניה אך ביפו, מיסיון
 זאת במקום הלימודים. על לבסוף ויתרה
 ה־ במקומות קבוע באופן להופיע החלה

 הראשון ימים. באותם הבוהמה של מיפגש
 המרכז קליפורניה, לקפה אותה שהביא
נתן, לאייבי שייך שהיה דאז, הבוהמי

בביו סמים. — עניין באותו בדרך־כלל
 של שמות שזורים שלה הקצרה גרפיה
 על־ נאהבת והיתה שאהבה רבים גברים

 היתה היא הכל. כבר ניסתה היא ידם.
 שחקנית היתה ומבטיחה, צעירה דוגמנית

 במת על עלתה אחדים, בסרטים קולנוע
במו עבדה בבוטיקים, מכרה התיאטרון,

 אחת אף אבל כצלמת. ואף לילה עדוני
 לה הביאה לא האלה הקאריירות מכל

הברי לא בשוליים. נישארה תמיד תהילה.
 הפירסום הרבים. מעיסוקיך, אחד באף קה

 האחרונות השנים 15 במשך זכתה שבו הרב
ידו גברים עם ברומנים תמיד קשור היה
 אומללות, באהבות נשואים, חלקם עים,

בכישלונות. ידועים, בוהמה באנשי בסמים,
 חותמם. את בה הטביעו עלילותיה כל
 שהיתה כפי זוהרת יפהפיה לא כבר היא

 פזורים עת טרם של קמטים שנים. לפני
 גיזרה, דקת עדיין היא שלה. הילדה פני על
 ירצה מי עוד. מצודדת איננה הופעתה אך

? בהצגה או בסרט לככב היום אותה לקחת
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 בעיר. בבתי־מלון לילית שחייה של לבילויים יצאה ועימו הרפז שרגא השחקן את
בדירתה. בצוותא, להתגורר עברו והשניים בנותיו ושלוש אשתו את למענה עזב השחקן
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