
יזהר אחיה עם כהן ורדינה
בחו״ל רק לא מעמד מחזיק הרומאן

 איתו ונסעה לפסטיבל, הצטרפה הביישנית
לארצות־הברית.

 את הכירה היא הפסטיבל, אנשי בין שם,
 התפתח ולאט־לאט־לאט המתופף, בוזין יוסי

 היה בוזין יוסי נחמד. סיפור־אהבה ביניהם
פעם בכל גל. ריל!י הזמרת של החבר לסירוגין

 יחזיק כהן ורדינה לבין בוזין יוסי בין שהרומאן
 רחוק בחו״ל, ששניהם זמן כל רק מעמד

מהחברים.
 חזרה החבורה כל נגמר, הפסטיבל אבל

 הנה, נפרדים. אינם ויוסי ורדינה ומאז, ארצה
שמחות. אהבות שיש לכם אמרתי

 מאד חם סיפור היו הם שנים, 10 לפני פעם,
 עליזה הג׳ינג׳ית השחקנית בתל־אביב.

 וזאת יצחק אריה השחקן ובעלה, יצחקי,
 נולדה עליזה' עובדה. זאת טעות־דפוס, איננה

 הזמר של דודתו בת היא — יצחקי למישפחת
יצחק). לאריה נישאה והיא — יצחקי ישראל

 הצגה מכל יותר אותם שפירסם הסיפור
 1 בליל־שבת אותה מצא שבעלה היה בתיאטרון

 שכבר גרבר, יוסי השחקן עם במיטה עירומה
מאוד. עליז בחור היה אז

 גרבר תפס לחדר־השינה, נכנס כשהבעל
 היוולדו, כביום עירום מהמיטה קם פחד־מוות,

 במורד ושעט בעיתון־שבת מערומיו את כיסה
 וזרק גרבר, על ריחם הבעל יצחק המדרגות.

מכוניתו. מפתחות ואת זוג־תחתונים מהחלון לו

 הם התפרסם, שהסיפור אחרי קצר זמן
 נסעה ועליזה בארץ, נשאר יצחק התגרשו.
 הבלתי־ האפשרויות בארץ חלומות להגשים

מוגבלות.
 עליזה הגיעה והשבוע שנים, 10 עברו

 שהגשימה: מהחלומות אחד עם לביקור־מולדת
 יהודי החדש, מבעלה לה שנולד יפה, ג׳ינג׳י

 חור באיזה קנטרי־קלאב בעל אמריקאי
באמריקה.

 הישנה בפרשה נזכרתי הדבר, לי כשנודע
יצחק. לאריה קרה מה לברר וניסיתי

 חזר הוא בסדר. הכל אצלו שגם הסתבר
 עבר אשה, מצא שנים, כמה לפני בתשובה

דתיים. ילדים שישה להם ונולדו לירושלים
 ׳ממדורי־ יורדים אנשים שאם מסתבר
 שאינם אומרת לא זאת בארץ, הרכילות
חשובים. דברים ולעשות לחיות ממשיכים

מרש שרינה
5ל״ 8 בין

 8ב־ יום בכל בו התייצבה במישרד, לעבוד
אחרי־הצהריים. 5 עד רצוף ועבדה בבוקר

 את מאוד שמחשיבים ישראל, אופנאי
 אליה לטלפן המשיכו כדוגמנית, מיקצועיותה

 המשיכה שרונה אבל לתצוגות. אותה ולהזמין
 זאת ובכל הפניות, התמעטו לאט־לאט לסרב.
 יעבור האלמוניות של הזה שהג׳וק כולם חשבו

לה.
 הילטון במלון נערכה שעבר בשבוע

 של חברותיה השתתפו שבה תצוגת־אופנה,
 על שרונה את עוד חיפש לא אחד אף שרונה.

 יכלו מאוד חדה ראייה בעלי אבל המסלול.
 פשוט, בגד לבושה בקהל, יושבת אותה לגלות

 בתיסרוקת ומסופרות שחורות שערותיה
 מישרד־ של סולידית לפקידה כיאה סולידית,

 עורך־הדין של מישרדו סולידי, עורכי־דין
ארנון. יגאל

 אותה בירכו אליה, ניגשו וחברות מכרות
 באה פיתאוס ומה עושה, היא מה אותה ושאלו

 היא אשה כל שכמו ענתה שרונה לתצוגה.
 בשוק־ חדש מה לראות באה ולפעמים עובדת,
הכל. זה בארץ. הבגדים
 הולכים בתשובה. שחוזרים מי עם זה ככה

חוזרים. ולא
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וייספיש ומיס שרה ר ד׳
 סיפור זה במרור פירסמתי שנה חצי לפני

 ועל עליזי, אורי התל־אביבי הפלייבוי על
 שנראתה ומלאת־חיים, ועליזה יפה בחורה
 לא שהגברת הסתבר במועדון. איתו רוקדת

 שהיה וייספיש, לייבלה של בתו אלא היתה
בירושלים. נטורי־קרתא של שר־החוץ בעבר

 התקשרה הדברים פירסום אחרי יומיים
 ממני וביקשה וייספיש, שרה היפה, האשה
 היא ושבעצם חד־פעמי, היה שהסיפור לפרסם

 במיקרה, במקום היתה רק אלא רקדה, לא
 ושבת מיצוות שומרת שהיא בעיתון ושאכתוב

 את פירסמתי טוב־לב מרוב השאר. וכל
 שאם לי אמרה שהיא מפני בעיקר הדברים,

 הוא למועדונים, הולכת שהיא לאביה ייוודע
איתה. לדבר יפסיק

לי מספרים מקום ובכל חודשים, כמה עברו
וייספיש שרה

נשמות שתי נשים, שתי

 באופן למועדון מגיעה היפה וייספיש ששרה
 חילונית שכל ריקודים שם ומרביצה קבוע,
 דרינג־דרינג עשיתי מייד בהם. מתגאה היתה
 עם הענין מה אותו ושאלתי עליזי, לאורי

 לא או רוקדת באה? לא או באה הזאת. הבחורה
רוקדת?

 שרה הזאת, שבאשה זה מבינה לא שאת ״מה
 שומרת־ שרה אחת נשים. שתי יש וייספיש,
 למישפחה והקשורה בירושלים הגרה המיצוות,
 השרה החוקים. כל אל והמקיימת החרדית,

 לבלות הרוצה אוהבת־חיים, אשה היא השניה
 לתל־אביב, מגיעה היא בסופי־שבוע ולרקוד.

 בכל לבלות. יוצאים ושנינו איתי מתקשרת
 שלמה היא שלה האישיויות משתי אחת

לגמרי.״

 אלמונית
עקשנית

 כמה לפני מרש, שרינה כשהכריזה
 לא אחד אף לאלמוניות, חוזרת שהיא חודשים,

 דוגמנית יפה, שאשה מוזר די נשמע לה. האמין
 החיים על תוותר ומפורסמת,' מצליחה

 כפקידה לאלמוניות ותחזור שלה, המעניינים
אפור. במישרד־עורכי״דין

התחילה היא וקיימה. הבטיחה שרונה אבל

 ומבחנה אהבה ילד ! רניח הקסנה
הגזור סולימאן

 הגדיל סולימאן אוכל מה לדעת מתה אני
 האוכל שבגלל לי אמרו שלו. בארוחת־הבוקר

 יפים ילדים הרבה כל־כך לו יצאו אוכל שהוא
 ועכשיו כהן, ויזהר כהן חופני ומוכשרים.

ורדינה. הקטנטונת, גם
 במקום לשיר. למדו הם הזאת, במישפחה

 ביצה קיבלו הם מרק־עוף ובמקום בלילה ריסה
ויפה. צלול קול להם שיהיה כדי מבושלת, לא

 ברור היה לצבא, היפה ורדינה כשהתגייסה
 היא השיחרור אחרי צבאית. בלהקה שמקומה
 ולרקוד. לשיר אפשר איפה לגשש התחילה

 העורך החסידי לפסטיבל הגיעה היא ככה
'ורדינה בחו״ל. ארוכים סיורים שנה בכל

הרף. בלי אצבעות לה מחזיקים הסוד את יודעים שכבר מי
 השקט אל הגיעה שבזמרותינו, המפורסמות אחת היפר״ שהזמרת רק יודעים יודעים, שאינם מי

 כמה לפני מצאה, היא טוב כל־כך לא שנגמרו רומאנים כמה ועוד שניים, או בעל אחרי המיוחל.
אהבת־חייה. את שנים,

 שלא מה אחד. לאף אין מזה טוב יותר כאילו כלפי־חוץ ונראה שבנו, היפה בבית ביחד. הם מאז
לאהובה. ילד ללדת ליבה בכל משתוקקת שהיא הוא הזמרת של למעריציה ידוע

 לא שהטבע כשהבינו פניו. את לה האיר לא המזל אבל להריון, להיכנס ניסתה היא שנים כמה
 אמרו הם מה זמן ולפני עזר, לא דבר שום אבל שעשו, מה עשו הם הרופאים. לעזרת פנתה לה, יעזור

 המבחנה. היא בעבר) ילדה מאושרת(היא לאם שוב אותה שיעשה היחידי שהדבר לה
מבחנה. להפריית ומחכה בבית־חולים והמוכשרת היפה הזמרת שוכבת היום

להצלחה. לאיחולים מצטרפת אני גם

 אילן שלה, הקבוע החבר עם רבה היתה שריקי
 עד לתמונה, נכנס יוסי היה וינטראוב,

אילן. עם משלימה היתה שריקי
 0ימ*1ז 0הח**שחשבו, מי חשבו הזאת הסיבה בגלל

הזמו גל


