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 יוצאת שאני לי סלחו לא הם שנתיים.
פרענק. עם

 אליל כמו בשבילי היה **שה
 משהו אהבת־חיי. היתה זאת יווני. 1*

 10ב־ ממני מבוגר היה הוא מושלם.
 בבגדים תמיד לבוש גרוש, שנים,

 שחזר אחרי היה זה וסכסיים. הדוקים
 מרתה של כוכב היה שם מאמריקה,

גרהאם.
 זוג היינו מאושרת. מאוד הייתי

 רציתי שנים ארבע ואחרי משגע,
 החתונה נערכה לבסוף להתחתן.
 דה־ כשבת־שבע בתל״אביב, ברבנות,

 החתן. של השושבינית היתה רוטשילד
 של והאחות ההורים רק היו ממנה חוץ

משה.
 איבד שבו היום את אשכח לא אני

צרחות־אי־ וצרח העשתונות את משה

 שלה. לתפקיד להיכנס לי והציעו בת,
הבימה. על הייתי ימים כמה תוך

 לא מעולם בחיי. מהפכה היתה זאת
 הסתובבו כולם הבימה. על שרתי

 היחידה הייתי אני מסביבי. עירומים
 מלא היה הכל התפשטה. שלא

 והמעבר סמים, עישנו כולם התלהבות,
 וסיאנסים עזיקרי גיסים של החברה בין

 ללהקה חריפאי זהרירה עם בלילות
 היה הבימה על ומשתוללת עירומה

אדיר.
 לוי. שוקי לבין ביני רומאן התחיל

 שוקולדה, להקת חבר היה לוי שוקי
 הוא לראש. מעל עד בי מאוהב שהיה

 דיבורי־ ודיבר התלהבות, מלא היה
הבוקר. אור עד וחלומות אהבה

 הייתי מטורף. סקס 0ע התחיל ה ¥
 שאליו החדש מהעולם שיכורה (

החליט שירים, שכתב שוקי, נקלעתי.

)1981(ב״דקאמרון״ כוכבת
'אליך..." אליך... ,.אליך...

 ונשארו עוף, שבישלתי כשגילה מיס
 למדתי לאט־לאט נוצות. כמה עליו

 אני שקנינו. יפה בדירת־גג גרנו לבשל.
 של הכוכב היה והוא בקאמרי, עבדתי
בת־שבע. להקת
ניתוק. להיווצר התחיל השנים עם

 הכל ופיתאום ספונטאנית, מאוד אני
 התרגשויות. שום בלי לשיגרה. הפך
 שלו, בקריירה מאוד עסוק היה הוא

 היה בי שפגע מה לנסוע. והירבה
 ההצגה עם נסע הקאמרי שתיאטרון

 הסנדלר ושלמי המלך שלמה
 השתתפו ובמופע בקנדה, למונטריאול

 הודיע משה בת־שבע. להקת כוכבי
 לא ״סטאר כי להצטרף מוכן לא שהוא
בהצגות!״ רוקד
 בעולם המאושר האדם הייתי אך

 כבר שעשיתי משום בעיקר כשהריתי.
 שאנחנו החלטנו הפלות. כמה זה לפני

הילד. את רוצים
 בתפקיד הרביעי החודש עד רקדתי

בקא בקירקס בהרפתקאה החתול
 דימומים, פיתאום שהתחילו ער מרי,

 למי- להיכנס חייבת שאני אמר והרופא
 התיל־ את ותיכננתי ישבתי במיטה ה.6

 בשניים משה של לריקודים בושות
בקר ביותר המפורסמים מהתפקידים

בת־שבע. בלהקת שלו יירה
 עד ויפה, טוב היה הכל נולד, בני

חודשים. שלושה בן היה שדן
שי מלהקת אליי צילצלו אחד .יום

עוז־ אנקורי שמרגלית לי והודיעו ער

 הגעתי אחד יום צמד. נקים שאנחנו
 נוסעת שאני למשה והודעתי הביתה

 נגע לא משה לוי. שוקי עם לאנגליה
 שבר הוא הנדהמות לעיניי אבל בי,

 הילד את השארתי הבית. כל את ופוצץ
ונסעתי. אפרתי, ועם המטפלת עם

שהת שאמי, לי התברר מאוד מהר
 מוזנח הילד את מצאה בחיפה. גוררה
לחיפה. אליה אותו ולקחה בבית,

 שני בלונדון. לוי שוקי עם גרתי
 נסענו התחת. על גרוש בלי תפרנים

 לנו שהילווה מי דולר. 200 עם לשם
 באותם שהיה שוקי, של אחיו היה כסף

חוד אחרי סמים. על מבוקש הימים
 כרטיס־טיסה מלונדון שלחתי שיים

הבן. עם שהגיעה למטפלת,
מאוד. קשה היתה הראשונה השנה

 ערבי של למועדון־לילה שהגענו עד
 אחרי להצלחה הפכנו סלים. בשם

 לריקוד כוריאוגרפיה גם שעשיתי
לילות־ישראל. בשם

 הראשונה ההתלהבות כשנגמרה אך
 צריכים היינו וכשלא שוקי, לבין ביני

 גיליתי מותר, היה וכשהכל להסתתר
 לאפרתי מתגעגעת שאני מאור מהר
כאב. ער

 עוד שלי, הגדול הפה עם אני,
 שאני אמרתי לשוקי, זה את סיפרתי
 תרם שלא דבר משה, על חולמת
בינינו. ליחסים
 לחזור שוקי התחיל מאוד מהר
העו כמו לזוג הפכנו בבוקר. הביתה

 האידיאלי כזוג ביום שהצטלם פרים,
 פך.יהה בדיוק היה זה ובבית הבימה על

 בחיים אומללה יותר שהייתי כמה אבל
יותר. הצלחנו כן הפרטיים,

 בינינו, תרבות שום היתה לא
 הלך שנינו של העולמות בין וההבדל

 לי קנאי היה שוקי ויותר. יותר ובלט
 פשוט שהוא לי הודיע והוא טירוף, עד

 מישהו עם אותי ימצא אם אותי ירצח
 מכות־רצח, חטפתי פעמיים אחר.

מסתכ שאני לשוקי נדמה היה כשרק
מישהו. על לת

 גדל הילד היחסים. את ניתק משה
 דרו• בכל הילד את לפצות ניסיתי ואני

 באוזניו קראתי לאליל. אביו את הפכתי
מאבא. כביכול, שהגיעו, ״מיכתבים״

 גלויה הגיעה שנים שלוש אחרי
 שהוא משה כתב ובה מהארץ, שנשלחה

 נודע שנים אחרי רק גירושין. מבקש
 גלויה. לי שלח לא מעולם שמשה לי

 לוי, שוקי על־ידי פוברקה הגלויה
איתי. להתחתן מאוד שרצה

 לגט מוכנה שאני מיכתב כתבתי
 כך הגירושין. של התהליך והתחיל

 לא חיי של יפה הכי שבתקופה קרה
גברמאושרת. הייתי

החלומות ^
 כתב ששוקי אחרי ,1973 שנת ^
 לראש שהגיע ללהיט מוסיקה ^

ב ונמכר באנגליה מיצעד־הפיזמונים
כשא ליפאן, נסענו עותקים, מיליון

 בפסטיבל אנגליה את מייצגים נחנו
 אחרי הראשון. במקום וזכינו ימאהה,

 ביפאנית. תקליט הוצאנו הפסטיבל
 ואני הכספים, בענייני טיפל שוקי
 ומופיעה ביום בבית יושבת הייתי

 את אהבתי מאזניים מזל כבת בלילות.
הקריירה. לצד הבית

 ריגשי־האשמה את מאוד ניצל משה
 עשר ובמשך שלי, ההצלחה ואת שלי

 וניתק לילד גרוש שילם לא הוא שנים
איתנו. הקשרים את

 שלנו מהופעות־הטלוויזיה באחת
 הוא בראנדט. מייק את פגשנו באנגליה

 הוא בפאריס. חברת־תקליטים בעל היה
 אותנו ודחף לפאריס אותנו העביר

 ארבעה שמכרנו למצב הגענו קדימה.
 לעבור יכולתי לא תקליטים. מיליון

 הופענו אותנו. הכירו כולם הרחוב, את
 בלה־ כזמרת הופעתי באולימפיה,

 יוניצף, של בערב במילאנו סקאלה
ילדים. 20ב־ מוקפת האו״ם, של אירגון

בפאריס צילום־אופנה
הגילים...״ מהבדל ״פחדתי

 ואני להתחתן, הזמן כל רצה שוקי
 אותו את אשכח לא לעולם רציתי. לא

 הגיע אפרתי שמשה לי כשנודע ערב
 לקחתי בפאריס. להופעה להקתו עם
 מאחורי אל והגעתי ,6ה־ בן הילד את

 מבט העיף בקושי נדהם, משה הקלעים.
 היה הסתלק. מילים כמה ואחרי בילד,
 האליל אבא, למה לילד להסביר קשה

אותו. לראות רוצה לא בכלל המושלם,
 ביני היחסים את סופית שפוצץ מה
 שנסעתי לו שנודע היה שוקי לבין

 שהריתי אחרי הפלה לעשות כדי לארץ
הילד. ואת אותי רצה כל־כך הוא לו.

 שהייתי שנים שבע אחרי ,1977ב־
 לארצות־הברית נסע הוא שוקי, עם

 ישב שוקי סבן. חיים עם לחופשה
 ושם בניו־יורק סאן אריס של במועדון

 של המאהבת שלטון, דבי את הכיר
 קרה ואז שנתיים. במשך סאן אריס

מהחיים". ״סיפור
 כי יותר מאוחר סיפרה שלטון דבי
 מישהי פגשה היא לפני־כן יומיים

 שהיא לה ואמרה בקלפים, לה שקראה
 גבר־חלומותיה, את 'לפגוש עומדת
 לגבר־ הפך שוקי זקן. בעל שיהיה

 מיס־אמריקה, היתה היא חלומותיה.
בדיוק ירוקות עיניים עם שחורה

 ,5 בן ילד של נדוניה עם כמוני,
כריסטופר.

 לראות נדהם בני לפאריס. הגיעו הם
 ״דדי" לשוקי כבר שקורא גילו בן ילד

 המוצלחת שהקריירה למרות (אבא).
 היינו היום, עד להימשך יכלה שלנו

 שהוא הודיעה דבי כי להיפרד, חייבים
 לארצות־ איתה ולנסוע להפסיק, חייב

הברית.
 מאוד ומהר לאמריקה נסע שוקי
 הוא שלנו. הכסף עם שנסע לי התברר
 הכו־ אחת היא שהיום דבי, עם התחתן

 בלוס״אנג׳לס, ביותר המבוקשות כבות
 ג׳יי־אר של המאהבת בתפקיד ומופיעה

דאלאס. בסידרת־הטלוויזיה
 הגיע הוא שנפרדנו, למשה כשנודע

 בה ,16ה־ ברובע לדירה לפאריס
ולהתפייס. לנסות החלטנו התגוררתי,
 היה זה נפרדנו. אחר־כו יומיים

 למרות הלך, לא פשוט זה עצוב. מאוד
 לא זה הראשון. ביום חלום כמו היה שזה
 לארץ חזר משה המציאות. במיבחן עמד
 היה הוא אהבה. מהר מצאתי ואני

 איב שנה, 12ב־ ממני צעיר מוסיקאי,
 לקבל כשיכולתי טיפשה, וכמו מרטן.

 ביותר, הגדולים של ההצעות את
 בינינו מרטן. את אבנה שאני החלטתי

מהצלחה. חוץ הכל היה

״אולימפיה׳ של מאחורי־הקלעים בראנדט ומייק לוי שוקי בין
המשותקת. אמו את עזב אביו כי בי מתנקם ■אפרתי

 איתו לי שהיה היחידי הגבר היה איב
 חי הוא היום חברים. היינו אמיתי. ראש

פאריס. של הגדולה הכוכבת שילה, עם
 יום־ את לחגוג החלטתי 1980ב־

 לארץ, הגעתי בארץ. בני של הולדתו
 משתמעת שלא בצורה הודיע והבן

לפאריס. חוזר לא שהוא פנים לשתי
 את מצאתי כלום. לי היה לא בארץ

 על מונח שהיה מיזרון על ישנה עצמי
השח ערי, נירה של בדירתה הריצפה

 היא בתשובה. אחר־כך שחזרה קנית
לגור. מקום לי ונתנה שלי, חברה היתה
 במועדון להופיע מוכנה הייתי לא

 באו־ שהופעתי אחרי ביפו, נובמבר
בפאריס. לימפיה
 ביקש הוא לארץ. הגיע מרטן איב

 בגלל פחדתי, להתחתן. רצה שאחזור,
 שישלח לפניו התחננתי הגילים, הבדל

 מתוך והוא, הבגדים. את לפחות לי
לעשות. מוכן היה לא זה את גם כעס,

 אופטימי, טיפוס שאני מזל לי יש
 כמה הים. ועל השמש על מתה ואני

 לעבוד. התחלתי לי. עזרו ידידים
בבני. לטפל והשתדלתי דירה שכרתי

תקליט. והוצאתי שירים כתבתי
 את שלי/קח ״אהבה השירים: אחד

 שוב/ חוזרת לא לי/אני שיש מה כל
 בעשב/ טבעתי בדרר/שוב טעיתי
 ממהר/שוב הזמן הלב/שוב לתוך שזרם

 מחו־ הביטחון/לברוח לשבור צריכה
 יודעת הגשם/לא ירד הלילה מות/כל

אליך..." אליך... לי/אליך... קרה מה
 התגלה ,16 בן עכשיו שהוא בני
 של המשגע הגוף בעל מחונן, כילד
שעו משה, ואילו שלי. והעיניים משה

 מהבית דקות חמש ונמצא לחירשים, זר
 זה אותנו. ולראות לבוא מוכן לא שלנו,
 מתנקם הוא אולי בשבילו. רחוק כל־כך

 כשהיתה אמו את עזב אביו כי בי,
 זה את לי ישכח לא והוא משותקת,

אותו. שעזבתי


