
 אם משנה, לא שזה מסתבר משלי, שונה
הולד.״ לא זה אז הולך, לא זה

 במקומות להיראות נהג לא גת הזוג
 מהבזהמר״״ לא !שלבו ״החברים מפורסמים.

 שקט אורח־חיים להם ייחסו נחום. אומר
 אומרת בבית," לשבת אוהבת ״אני ורגוע.

 יצירה, זאת הילד את לגדל ״בשבילי חנה,
מזה.״ נהנית אני

רינו החלו ואז ׳שנתיים, נמשכה השלווה
 !עליו ולכן, מוכרת דמות איננו נחום נים.

להי התחילה חנה,־אילנית פחות. דיברו
 שקודם ובמסיבות, שונים במקומות ראות

 החלו שוב אליהן. לבוא נהגה לא לכן
הוז היא בה. לדבר מיקצ׳ועיים רכילאים

 רפי של .מהמועדון שגיב, משה עם כרה
 ■נשואים מהם אחרים, ■גברים עם שאולי,

 שעליו האחרון, המפורסם הרומן לא. ומהם
 בחור אייר־פראנס, דייל עם היה סיפרו,

הת !והנאה, המתולתל הדייל, קלוד. בשם
 עם שניהל הסוער, האהבה ברומן פרסם

 כריס־ איטלקי, ממוצא האמריקאית הרוזנת
 לערוך נהגה היפה הרוזנת פאלוצ׳י. טינה

 לניו־יורק. קלוד הגיע כאשר נשפים,
 בעיר, המי־ומי כל הוזמנו הללו למסיבות
 קנדי, ז׳קלין וולטרס, ברברה ביניהם

המיל וכמובן, קולנוע, ושחקני סנטורים
המקומיים. יונרים
 לחפש יונחדם חנה החליטו שנה ■חצי לפני
ל נסעה חנה שביניהם. לבעיות פתרון

 ועמיחי נחום היו התוכנית על-פי פאריס.
 אמור עמיחי אחריה, חודש להגיע אמורים

ו בעיר־האורות אמו עם להישאר הייה
 מאד, קר היה החורף לארץ. לשוב — נחום
 שם נשארה לשבירה, דירה השיגה לא חנה

לארץ. ׳ושבה חודשים שלושה
אחרות, בחורות עם נחום נראה בינתיים

אילנת־חנה, אומרת כזה,״ עידן מין ״זה□,גנתגרש
 את עשז מסורת, היתהיעם חתונה ״פעם

עצמנו. למען דברים עושים אנחנו היום המישפחה. במיסגרת זה

 קשים נישואין לחיי מביא זה ואולי שלנו בחיים מתח הרבה יש
 אולי אז מסתדרים, לא אנחנו ביחד, להיות לנו קשה בנראה יותר.
דבר.״ של בסופו להיפרד שנחליט או השני. בלי האחד לנסות, צריך

| ] | | | | ^ ^ \  לפני והשקעותיה. צילומיה הופעותיה, לכל |1*1#1\ יי י דואג הוא חנה. של אמרגנה הוא שלמה ^
בן. לו נולד ובאחרונה אביטל אילנה הזמרת עט התחתן כשנה

השני
השברירית

התנהגו מעליות. להרכבת חברה ובעל מעליות, מהנדס
 הזמרת כי נראה צח. של מזו אבהית פחות נראית תו

עליה. להישען כדי יותר חזקה לכתף זקוקה

*

 חגה ממטה־אומנים. ירוחם דורית ביניהן
 שפרידתם השמועה יאת מפריכים ונחום
 לשני שהיו חולפים רומנים בעיקבות באה
ש ■חושבת ״מי :חנה אומרת הזוג. בני

 בחוץ- כשהיא ׳אחרות עם נפגש לא בעלה
ז״ לארץ

 ואינה שלנו היא ״הבעייה :נחום ומוסיף
לאחרים.״ קשורה

 שהוא צעד
מאווד קשה

 בעיות לגרום עשויה אילנית של לחת * י ד,מוצ- הקאריירה כי שטענו, יו ^
 הנושא ■כי טוענת, חנה בחיי־הנישואין.

 ״לא ׳והילד. הבית היה בחשיבותו הראשון
 אז וגם ׳בשבוע, מפעמיים יותר הופעתי

 אני לעמיחי. שדאגה בבית מישהי היתד.
 שהפריע שמה אפשרות, בכלל רואה לא
הקאריירה.״ זר,

ביניהם. ׳שעמד מה זה שלא מאשר נחום

 ברורים, במישפטים המצב את מגדיר הוא
שסו אנשים בין ״ההבדל :ובשלווה בשקט
 זאת זה, את עושים שלא אלה ובין חבים

 להסתגל שלהם הכושר של שאלה רק
 ׳נקודות שתי ׳להם. ■נראים שלא ׳למצבים
 לפרק והאומץ הסבילות כושר הן עיקריות
 מיני ■בכל נאחזים בימינו אנשים מיסגרת.

 באותו ׳כולם ילד. ׳ועוד ילד, למען :דברים
 שאני ואנשים שלי חברים רואה אני מצב,

 אומץ להם אין אך מסתדרים, לא מכיר,
 קשה בוודאי שהוא הצעד, את ׳לעשות
 בעל שהוא עצמו, על מעיד נחום מאד.״

 בחיים פעם ״אף במינה: מיוחדת אישיות
 מסוגל. לא אני שכיר, הייתי לא שלי
 פיקודו תחת להיות ולא לרעוב מוכן אני
 האופי על מעיד זה אולי מישהו. של

להס לו שקשה בחור כנראה איני שלי,
תגל.״
בהס ראשה מנענעת מולו, יושבת חנה

שובבי. חיוב ומחייכת מלאה כמה
 שמעו, לא ׳גת ,מישפחת של השכנים

 הצלחות סיפור מריבות. או צעקות מעולם,
״אנחנו סיפורם. היה .לא באוויר העפות

 על לי ״חבל נחום, אומר כאלה,״ לא
 אשתו: אומרת אחרות.״ לי אין הצלחות,

 אני פנימה. הכל שלוקח בן־אדם ״אני
 46 שוקלת אני עכשיו עצמי. את אוכלת

קילוגרם.״
 לבושה ■מאופרת, לא יפה, ■נראית היא

 שערה ויחפה. טריקו, וחולצת ג׳ינס מיכנסי
 ואבוי ״אוי סיכות. בשתי מחוזק הארוך

 איפור, בלי מצולמת אותי יראה שלמה אם
סצנה.״ לי יעשה הוא

 גפרדיס
כידידים

 פרידתם לקראת מדריכים עמיחי ת
■  ומשוחחים יושבים שניהם הוריו. של י

מק ויפה־תואר, שובב בלונדי, הילד, איתו.
 בבית לישון יבוא ״אבא בשאלותיו: שה

 הוא לאן עכשיו, בעבודה ״אבא היום?״
 אנשי עם מתייעצת חנה אחר־כך?״ ילך

שעלו לבעיות הסברים מבקשת מיקצוע,
 חופשי. חינוך בעד ״אני להיווצר. לות

ומשתדלים אותו, שאוהבים יודע הילד

 לפעמים, ירוצה. שהוא מה לו לאפשר
 עושה אני להתעקש, שצריך חושבת כשאני

 ״אימא הבן: מתעקש בינתיים זה.״ את ■גם
שובבים.״ ■ואבא

 והיא חנה של אימה חלתה אלה בימים
 רוצה לא ״אני בבית־חולים. מאושפזת

 ״לא הבת, אומרת מהעניים״ תיפגע שהיא
׳נפ אנחנו מדי. יותר תתרגש שהיא רוצה
סצנות.״ עושים ולא כידידים רדים

 יחזרו עוד אולי כי טוענים שניהם
 הולכים הדברים חנה ״אצל יחד. לחיות

 שנים ״ארבע נחום, אומר במחזוריות,״
 התגרשה. כך אחר לשלמה, נשואה היתד,
נפר ועכשיו לי נשואה היא שנים ארבע
 אנחנו אולי נחזור, עוד אולי יודע מי דים.

 דברים להבין בשביל זה, את צריכים
אולי.״ אותם. ולקבל
מצ המפורסמת גומת־החן מחייכת. חנה
מעסי הפרטיים חייה מלבד בפניה. טיירת

חדש. לתקליט ההבנ׳ות עכשיו אותה קות
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