
ה חבר טול ה
בווייס גם אלא הטלוויזיה, מסך מעל רק לא

הטלפון לאפרכסת ו פוקס מרים ממדה הפרט״ם

 בלתי- נודניק הוא שיפוטרו דון
■  אופה כשהיא אליה מטלפן הוא רגיל. י

 דוד- את מדליקה כשהיא בתנור, משהו
 ובזמן התנור, ליד יושבת כשהיא החשמל,
 כשהיא אפילו אליה לטלפן התחילו האחרון

 בו־ מלאה אמבטיה בתוך אינטימי במצב
עות־סבון.

 הוא שיבוטרו, לאדון גדול מזל לו יש
 להסתדר היודעת פוקס, מרים אל מטלפן

 כל כמותו. נודניקים עם גם אחד, כל עם
 הידוע: במישפט מסיימת היא עימו שיחה
יחסר.״ שלא חסוך — חשמל שיש ״טוב
 כל אל שיבוטרו אדון את שהביאה מי
שבו כמה לפני בישראל, בית בכל סלון
 בת היא פוקס. מרים השחקנית היתד■ עות,

 סנטימטרים 174 של לגובה מיתמרת ,31
 לה יש קילוגרמים. 90 כיום ושוקלת

 צוחקות חומות עיניים גזר, בצבע שיער
מי כל את לשמח שיכולה ושימחת־חיים,
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מכירה. לא ואף בה, שמתבונן
 שהייתי מה לעומת רזה אני ״היום

 קילוגרמים, 140 אז שקלתי ׳.75 בשנת
 אחד בחור אצל בחברת־ביטוח ועבדתי

 לי נידנד הזמן כל הוא נדל. טדי בשם
 אותי שלח הוא אחד ממשקלי.-יום שאוריד

 לי שנותרו לי אמר וזה לפסיכיאטר,
 בדי- שעברתי אחרי לחיות. חודשים שישה

 של במצב שאני לי הודיעו קות־לב,
 הציג הוא .26 בת אז הייתי .80 בת אשד.
 לאגודת ללכת אפשרויות: שלוש בפני

 ימים, חודש במשך לצום מישקל, שומרי
המעיים. לקיצור ניתוח לעבור או

 והוא המנתח, לרופא לכפר־סבא ״נסעתי
 ניתוח בשביל שמנה מספיק שאינני טען
 בדיקות עברתי יהיה שלא איו כזה.

 אוחי. עודדה אמי חודשים. שלושה במשך
 את עברתי האלה החודשים שלושת בתום

לא קילוגרמים. 50 מאז ורזיתי הניתוח,

קילוגרמים. 10 עוד לרזות לי מזיק היה
 בגיל אך מלאה, בחורה הייתי ״תמיד

 הניתוח אחרי להשמין. ממש התחלתי 13
אחר.״ לאדם הפכתי מחדש, נולדתי כאילו

 שיגעון
ה מ ב

 את עזבו בווארשה, שנולדו ודיה, ^
לבל נסע אביה .1928 בשנת פולין 1 י

 בן. לו ונולד התחתן 22 ובגיל גיה,
 אשתו את איבד במילחמת־העולם־השנייה

 מכן ולאחר באושוויץ, במחנודהריכוז ובנו
 מוע- ניהל המילחמה לפני לבלגיה. ברח

 לעיסקי־ עבר המילחמה ואחרי דוני-לילה,
טקסטיל.

 גם פראניה. אמה, את הכיר בבלגיה
ה־ קטנה. בת עם אלמנה אז היתד. היא

ב 1967 בשנתהמישפחה
מימין: בלגיה.

ובעלה. אנס האחות יהושוע, האב האם,

יל לשיריראשון פוס
 קיבלה דים

אנס. האחות עם בתמונה: .4 בת מרים

במיו דקה לא אז וגם 18 בת יי י י היתה כאשר רק מרים היתה 11111
להשמין,״ התחלתי כן ״אחרי חד■


