
 עומדים רבים מצליחים אמנים
 חיי- ואכזרית: קשה דילמה לפני

 מאוד רבים י קאדיירד, או מישפחה
 על ההצלחה למען לוותר נאלצו

 כל־כך קינאו לכן מסודרים. חיים
 קאריי- לשלב שהצליחה על בחווה,

למופת. חיי־מישפחה עם פורחת רה
ש ועד בהופעותיה החלה מאז
 נמצא כוכב, של למעמד הגיעה
 ונאמן, מסור אוהב, אליה, צמוד
 כן, אם קרה, מה עמירם. בעלה

 אידיאלי זוג שנחשבו בני־הזוג בין
 ל־■ נמאס האם מסורים? והורים
 אשתו של בצילה לחיות עמירם

והמפורסמת? המצליחה
 החליטו שנות־נישואין 13 אחרי

לניסיון״. ״פרידה על ובעלה חווה

יד22—^
לצמרת ^

 נערצת זמרת היותה דכד *ר
 שאפשר לכולם חווה הוכיחה 1•

 אמן וגם אם, גם אשה, גם להיות
 בעבודתו. המצליח ומחונן רגיש
 הבודדות הזמרות אחת היא חווה

 בעלי שירים על תמיד המקפידה
 נכתבו לא שיריה ותוכן. איכות
נב אלא הפזמונים, מיצעדי למען
השי מסוג הם רבה. בקפידה חרו
 משהו אותם לשומע שעושים רים

בלב.
 באיטיות. נסללה לצמרת דרכה
 נמוכת־קו־ קצוצת־שיער, מזמרת

 גיטא־ על שניגנה וממושקפת, מה
מטעם ובמושבים בעיירות־פיתוח רה

ועמירם חווה
בלבד? זמנית פרידת

 כוכב הפכה היא מרכז״ההסברה,
ואמ פעם התוודתה חווה צמרת.

 איתי שנסע עמירם, ״לולא : רה
 לעולם מפסיקה. הייתי מקום, לכל
שהגעתי.״ למה מגיעה הייתי לא

 הבימה על שונה. הופעתה היום
 בליווי ומושכת, יפה אשה מופיעה

 בשט־ לבושה ותפאורה, תיזמורת
ש ״שיר לקהל ונותנת לות־עדב

תיאטרון.״ הוא
 אחרי חווה פגשה עמירם את
 רחל, שירי בערב הופיעה שכבר
 הופיעה חווה מוכרת. זמרת והפכה

 היה ועמירם מילואים, במיסגרת אז
 ציוד ועל התאורה על האחראי

נפ לא מאז הבימה. שעל הקול
השניים. רדו

 הקלעים, שמאחרי האיש עמירם,
 מאז חווה. שמאחרי לאיש הפך

 הוא הופעותיה. לכל אותה ליווה
 חשמלאי־בימה, טכנאי־קול, היה

 חווה. של והאיש נהג מנהל־הצגה,
 הם וכיום השניים, נישאו 1968ב־

ומגד ברמת־השרון בווילה חיים
ובת. בן לים

 של טיפוס
כוכב״ ״אנטי

• פן ך  חייהם סבו טיבעי או
 כש־ חווה, של עבודתה סביב ■

 הטב־ הצד על אחראי היה עמירם
אידיא פיתרון זה היה ני-אירגוני.

 להופעות, יחד נסעו השניים לי.
 את והקדישו הביתה, -יחד חזרו

ולילדים. לבית הבוקר שעות
 וכעקרת־בית כאם ידועה חווה
ש דברים מבשלת ״היא. נהדרת.

מעי לעשות,״ אדע לא בחיים אני
 אמרגניתה עציוני, מרים עליה דה

 תמיד היתד, ״היא הטובה. וחברתה
 הסתובבה לא אף־פעם :אשת־בית.

 חיי־ אחרים. עם פלירטטה ולא
ביו לה חשובים שלה המישפחה

 מוסיפה שלד״״ ״הקאריירה תר.
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