
 ולכל לחיים לי, היטב ידועה חיים
אלינו.״ הקרובים האנשים

ת , מ ל
זה! ^

 בעולם, לנדוד הספיקה כבר יכל̂ 
ם ע  אילת, תושבי כיום הוריה, ^/

 הדייג. ספינת בשם מיסעדה בעלי
 עבר היסודי בית״הספר מתקופה חלק

 — התיכון מתקופת חלק בערד, עליה
 התיכוניים לימודיה את ביוהנסבורג.

במיאמי־ביץ׳. סיימה היא
 היא עצמה, את זוכרת שהיא מאז
 ילדה היתה היא זמרת. להיות רצתה

 עליה הנערצת והזמרת שמנמונת,
 הקול בעלת השמנה קאס, מאמא ודתה
 והאבות. האמהות מלהקת החזק

 אלה הן כיום עליה האהובות הזמרות
 בט ווהן, שרה ליין, קליאו פיצג׳ראלד,

קול. ונטלי מידלר
 שלה שנות־העשרה שמאז דק,

 ממישקלה, רבים קילוגרמים ורידהה
 רודיקה סוכנת־השחקנים אצל חתומה

 שכורה בדירה גרה היא אלקלעי.
וה בהורים, נעזרת לא ברמת־השרון,

קשים. חיים
אולי? מזונות מחיים, עזרה עם מה

כספית, עזרה שום מקבלת לא ,אני
 קשה עובדת אני מחיים. אחרת, או

 מיס- בעיסקי שהוריי מכיוון למחייתי.
 עצמי, את זוכרת שאני מאז עדות

 מנהלת ואני תחום, באותו נשארתי
בהרצליה־פיתוח.״ מיסערה
 דין מיכל הקליטה שנתיים לפני
 היא זה. למה בשם שדרים תקליט
 פניאל, עתליה והלחינה, כתבה עצמה

 את עשתה ג׳אז, כזמרת יותר הידועה
 ברדיו נוגן השיר המוסיקלי. העיבוד
 לתשו־ זכה לא בלבד, אחדות פעמים

מיכל. קיוותה לה מת־הלב
בשעת־החתונה ואדם מיכל
ולשתות לבלות שאהב זוג

 שיר היה זה שיר. סתם היה לא זה
 פיתאום מה חנוך, לשלום שהוקדש

חנוך? שלש
 שלום את הערכתי 15 -מגיל מיכל:

 עד כאדם. אותו ואהבתי כמוסיקאי
רצי שלו. גרופי־מיספר״אחד אני היום

 אני מה השיר דרך לו להסביר תי
 יבין, שהוא הדרך שזו הנחתי מרגישה.

שלו.״ הדרך זו כי

 לא אבל לי, פירגן הוא ועוצמה. עומק
מוסי מבחינה נכון בנוי שהשיר חשב

 המון בעוד צורך היה לדעתו, קלית.
 השיר.״ על עבודה

 של במכינה שנה במשך למדה מיכל
 שם צבי. בית למישחק בית־הספר

 בשירה לשיעורים מחכה שהיא גילתה
 רוצה שהיא ברור לה והיה ופיתוודקול,

נרשמה היא לכן תיאטרון. ולא מוסיקה

 הלימודים את השנה שסיים בחור,
 מאוד אדם זה לתיאטרון. בבית־ספר

 כמו לשיר לדעת רוצה הייתי לי. יקר
 פתוחלשחק.״ יודע שהוא

לאהבות ^
 על להגיב אם היסס הנוער ליל

ירבר שהוא אמר, תחילה זו. \£כתבה

כחתונה הזוג
שימלת־הכלולות את לה עיצב הוא

 השיר? את שמע שלום
 את שקיבל הראשון הוא ״בוודאי.

 הביתה אליי אותו הזמנתי התקליט.
בא.״ והוא

 הקול על השיר, על שלום אמר מה
שלח

 הוא נחמד. שהרעיון חשב -הוא
 שלי לקול בקשר מהמחווה. התרגש

קול, של יפה גוון לי שיש אמר הוא —

 למוסיקה לבית־הספר הקרובה לשנה
ברמת־השרון. רימון

עכ כבר כזמרת להופיע ״יכולתי
 עניין לפני ״אבל אומרת, היא שיו,״

 שאני מה להבין רוצה אני ההופעות,
 לעומק.״ מוסיקה לדעת עושה,

 את אחריו חנוך, שלום את אהבת
עכשיו? מי את חיים,

הכרתי שהתגרשתי אחרי ״מייד

 האמרגן, של באישורו רק הנושא על
 צח החליט דבר, של בסופו צח. שלמה
בעצמו. להגיב

הפר ענייניו את מביא לא ״אדם
ב להגיד מה לו אין לעיתונות, טיים
 אחרות בחורות יש הזאת. לכתבה קשר

 כתוצאה התגרש הוא ממיכל בחייו.
אח לאהבות פתוח והוא מאי־התאמה,

₪ דון נעמי רות•״
ההיכרות בשעת שהיה כפי אדם,

הבאר ליד
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