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תשולם 7/77/ כהן ה
חתונת

של
נחצה

 המוסיקאי היימן, דנחצ׳ה״) נחום
 ברבות הפכו היפים משיריו שרבים
 להתחתן עומד ממש, לשירי־עם השנים
 שתיים, מיספר חתונה הבא. בשבוע
מאוחר. בגיל חתונה

 ברבי, (עליזה) ליזם לה קוראים
 אם גרושה, במיקצועה, מתורגמנית

 את זה הכירו הם .16 ולבן בצבא לבת
 קרוב מזה אחרים. חודשים לפני זה )

 הכי והדבר ביחד, חיים הם לחודשיים
 שני להתחתן. להחליט היה טבעי

 מה בדיוק היודעים מבוגרים, אנשים
רוצים. הם

וגמיש שרירי רזה, עדיין נחצ׳ה,

רחמים
בחאבהשידונים

 ברמן בני והמלחין הזמר כאשר
באמ שנים המון אחרי לארץ, חזר

 שני אחרי לבד, הגיע הוא ריקה,
 שמיספר והכריז מאמריקאיות, גירושין

 כמה ידע לא הוא ישראלית. תהיה 3
 מה, אלא אותה. למצוא לו יקה זה זמן

 המציא שלו, 40ה־ שנות בסוף הבחור,
 נראה והאופטימית. הצעירה הרוח את

על לרכוב ימשיך הוא 70 בגיל שגם

היימן (״נחצ׳ה״) נחום
רף1בח וחום בקיץ צל

 על מספר הלא־כל־כך־רך, בגילו
 בחינות ״ערכתי הראשונה: הפגישה

 הגיעה, ליזט בירושלים. לחבורת־זמר
 האשה היא במהירות. נדלק וזה

 חתיכה, — שנים הרבה שחיפשתי
צריכה שאשה כמו מלאה, סקסית,

 בחורף, וחום בקיץ צל עושה להיראות,
היום.״ כל צוחקת
 כגבר עצמו את זוכר שהוא מאז אם
 עצמו בזכות ידוע היה הוא צעיר

המוסי ובפעילותו המשגעים בשיריו
 הגיבעטחן, גילבוע, (חמישיית קלית

 ננה עם משותפת עבודה ובצרפת
 בשנה לאפודה), ומארי מושקורי

 כבר ככה. בדיוק לא כבר זה האחרונה
 פיתאום עצמו. בזכות רק מפורסם לא

 האבא בתור אותו להזכיר מתחילים
של.

 ב״יום איתו תהיינה בנותיו שתי
 בביתו עורך שהוא לאורחים הפתוח״

 לא שנישאה כילי, הצעירה. בהרצליה
 מאוד בסיגנון מעצבת־אופנה מזמן,
 את מתכננת עור, הרבה ומיוחד, אישי

 הזמרת סי, ליזט: של שימלת־הכלה
 הבלונדי והשיער החם הקול בעלת

 צץ איך השבוע שגילתה הקצוץ,
 שמה את שהשכיח המוזר, שמה

 הלהקה עם תהיה סמדר, המקורי,
 גם נמצא חבריה שבין שלה, הסקומית

 החבר תיסלם, אקס פילרסרף, צוף
שלה.

 המיש־ התמונה את להשלים כדי
 דליה. הבנות, אם גם שם תהיה פחתית
 אנחנו אותה. שהזמנתי ״בטח נחצ׳ה:
 מאושרת מאוד היא טוב. בראש חברים,

בשבילי."

 לו >7/7של >'7#
777707׳/ שוויה

 ודרדר כהן שורדינה בתקופה
 של בלהקת־הליווי היו משולם
 שכחו ולא התיידדו, הם ארזי, ירדנה

 הלהקה. את עזבו כאשר גם זה את זה
 כזמרים להצליח חלום: להם היה

סולנים.
 חופני של הצעירה אחותם ורדינה,

 ועובדת להיטים בכמה הצליחה ויזהר,
 לו עף ודרור תקליט, על עכשיו

 שם. מזלו את למצוא בתיקווה לפאריס,
 הצלחה שם היה כבר בראנט מייק

 הרבה יש לדרור גם יודע, מי אז אדירה,
 החתיכיות, הגובה, היופי, באגף להציע
בימה. על והתנועה הקול

 שאני יפה הכי התימני משולם,
באח עצמו את שיפץ אפילו מכירה,

 החומות עיניו את והפך רונה,
 אותו ערשות־מגע. בעזרת לכחולות,

 תימני לפניו הרבה שעשה יופי תרגיל
 על עובד הוא כהן. יזהר אחר,

 לפרנסתו ומופיע חדשות הקלטות
 להיות לו יוצא לפעמים יהודים. לפני

זה, כמו מכובדים, ממש"
 הישראלי השגריר בחסות
דה־רוט־ דויד הברון
איתו להצטלם שמח שאפילו

הערב. במהלך למזכרת
 ורדינה של לידידות בחזרה אז

 יום־הולדתו את שכחה לא היא ודרור.
 מתנה, לו ושלחה לא־מזמן, שחל ,28ה־

 מרוב הארץ על דרור את שהשכיבה
 אותה. קיבל כאשר צחוק,

שמו־ לא והזכויות רעיון, תשמעו

משולם דרור
כחןל־עינ״ס תימני

 במכה, היו בשקית״היומולדת רות:
 הפרה שוקולד־חלב שלחה, ביסל׳,

משרוקית, סוכריות־גומי, האדנמה,

 של הסואנים ברחובות שלו האופניים
 כשהוא בטרנינג, לבוש תל־אביב,

לווקמן. מחובר
 לו יש שלגביה מצא, שהוא לזו

סופי קוראים ביותר, רציניות תוכניות

כרמן כני
חודשים ארבעה במשך סול! הפלות

 גרושה בבילינסזן, אחות היא רחמים.
 ברמן, .5 ובת 10 לבן אם ,30ה־ באמצע

 שרים הצעירים החבר׳ה גם היום שעד
 שלו, הליצן שיר את בהופעותיו איתו

 את לו ומזכירים ואחרים, מעץ רול את
 שסופי אומר שוכח, כשהוא המילים

 והיא זהב של לב לה יש מלאך, היא
מוסיקה. אוהבת מאוד

 לפני הכיר הוא שלו המלאך את
 מישרר־ שהוא המסבאה, בפאב שנה

 אוהב בני שם בעיר, ידוע שידוכים
 יענקלה הבעלים, אחד כי לבלות,

 היא ״סופי שלו. טוב חבר הוא טל,
 אומר. הוא טובה,״ ידידה כל קודם

 לא אני ידידים. רק היינו ״בהתחלה
 כמה ככה, סתם יצאנו, נשים. עם נחפז

פעמים.
 לא באוגוסט, שוב, לכאן ״כשהגעתי

 שאני אמרה היא אגור. איפה ידעתי
 ברמת־ בדירתה ימים כמה לגור יכול

 אחרי ויותר. יותר התהדקה הידידות גן.
 אבל משלי, לדירה עברתי ימים כמה

 אצלה. הזמן מרבית להישאר התחלתי
 חפציי מרבית את העברתי לבסוף

לדירתה."
 החי ־פלוס,20 בגיל בן יש לברמן

 לא הוא אותו בארצות־הברית. אמו עם
 סופי של ילדיה את אבל רואה, כל־כך

 מאוד. אליהם נקשר והוא רואה, הוא
 לו וקוראת לפעמים מתבלבלת הקטנה

 מפריע לא בכלל שזה אומר והוא אבא,
לו.

 החל אבל ביחד, מאור הם עכשיו אז
 ארבעה במשך הקרוב, מאי בחודש

 תחכה היא לבד. תהיה סופי חודשים,
 הוא כי לו, תדאג מאוד ולבטח לבני,

 להביא כדי ארוכה, הפלגת־סולו מתכנן
 ייצא הוא שלו. היכטה את לכאן

 אחר־כך לברמודה, משם מפלורידה,
 מים הרבה אז יראה הוא לפורטוגל.

 לישון ירצה וכשהוא שמים, והרבה
 הרדאר, על לסמוך יצטרך הוא קצת,

 אוניה כאשר באזעקה להתריע האמור
מדי. קרוב ברדיוס נמצאת אחרת

 וכל בלון יו־יו, מפלסטיק, שעון־יד
מיני.

 חל מתי לבדוק מיהר דרור
 במקום ובו ורדינה, של היומולדת

 של אוסף תהיה שלו שהמתנה החליט
 כי להפליא, מסריחות צרפתיות גבינות

 של למצב קרובים היו שלה הממתקים
 טוב הכי הריחו ולא התפוררות,

______________ שבעולם.

!1־1 נעמי

י— בכלא פגישות—
 )19 מעמוד (המשך
 מי להוכיח המישטרה ועל יוסיניו,

זאת. עשה
 יחסי על מספרים בעיתונים ״כאן

 מבינה. לא ואני שלי, עורר־הדין עם
 עורך־ בין להיות צריכים יחסים איזה

 לעורך־דין זקוקה לא אני ללקוח? דין
 צריכה אני בייבי־סיטר. של תקן על

זה. וזהו ברצינות, שיעבוד
 עשו המנוח, בעלי ליוסיניו, ״גם

 בתור אותו הציגו כאן. בעיתונים עוול
 אילו אוי, יושב־בית. והיה שסבל אדם
 אהב כמה יוסיניו, את מכירים היו הם

ולבלות!" לרקוד לחיות,

 מטפלת גיתית
בתינוק

 הגיעה מדוע גיתית את אלתי
צה אר *  והיא מזוייף, בפספורט /

 באופן אני אומרת? זאת ״מה ענתה:
 בפספורטים העולם בכל נוסעת קבוע

 יכולה אני וכך נוח. יותר זה מזוייפים.
 לתת בלי בעולם, מקום לכל להגיע

אחד״. לאף דין־וחשבון
 שימוש של עבירה שעל לה הזכרתי

 שנות־ לשש נשפטים מזוייף בדרכון
 אותה הטריד לא זה עניין אך מאסר,
אופן. בשום

 לתום מחכה היא אמרה, כך עכשיו,
 מבעלה לביקור ומצפה המישפט,
פסק־הדין. את לשמוע שיבוא מלונדון,
 הגיעה בחדרי, משוחחות אנו בעוד

 את וביקשה גיתית, של שכנתה־לתא
 כי תחושה לה היתה איתה. לבוא גיתית

 יותר רגע. בכל ללדת עומדת היא
 רע והרגישה טעתה, כי הסתבר מאוחר

הצום. בגלל רק
מאוחר, יותר שבועיים ילדה היא

 כי ואמרתי הוספתי הזה. נושא
 יכולות בעיתונים ההדדיות ההשמצות

 יישמע ובקרוב היות נזק רק לגרום
העליון. בבית־המישפט עירעורן

 על חווה לי סיפרה השיחה בהמשך
 היא בכלא. דברים לתקן שאיפתה

 ועל והרצאות, ערבי־תרבות על דיברה
 הנהלת על־ידי לה שנעשה העוול
הכלא.

 שיער ,50ה־ בשנות אשה רימר,
 כחולות, ועיני־עיט מקורזל מחומצן
 היא האנגלית. בשפה בלחש דיברה

 וצריך לכותל, אוזניים כי לי הסבירה
 משתיית־ גם להיזהר ״צריך להיזהר.

 מכניסים הם בשר. ומאכילת בכלא מים
 על לצמיחת־שיער הגורמים חומרים

הפנים!״ ועל הגוף
 ולא־ מוזרים לי נשמעו דבריה

 את ראיתי אך במיוחד, מציאותיים
 בציפורה שהסתכלה חווה, של מבטה

 אחריה: ושהינהנה גלויה בהתפעלות
 צודקת. היא ציפורה, צודקת, ״היא

תיזהרי!״
 מיכתבים. וכתבתי לחדר חזרתי
 מנווה הדואר כי לי הסבירו האסירות

 השני ביום בשבוע פעמיים יוצא תירצה
 את להשאיר עלי וכי החמישי, וביום

 לעבור צריכות הן פתוחות. המעטפות
בדיקה.

 לא־נעימה מאוד הרגשה לי היתה
 שום כאן לי תהיה לא כי כשהבנתי
 ששלחתי המיכתבים שני פרטיות.
 לתל־אביב הגיעו יום־כיפור למחרת

ימים. 17 אחרי
 החג צאת עם הערב. הגיע בינתיים

 בחצר, מאגף־המיון האסירות כל עמדו
 כלא־רמלה, לכיוון פונות כשפניהם'

 בהישמע השופר. לתקיעת וחיכו
גדולה, התרגשות היתה התקיעה

 נשהבנת■ נעימה רא הוגשה ל■ ..היתה
פרטיות!״ שום בכלא לי תהיה לא כי

 טיפלה לכלא הלידה אחרי וכשחזרה
 מאוד שהיתה גיתית עם יחד בתינוק
נרגשת.

 סוהרות, שתי ופגשתי לחצר יצאתי
 ושוחחתי ישבתי מהצום. תשושות שהיו
 מישהי קראה השיחה כדי תוך איתן.

 נמצא הזה האגף בשמי. השני מהאגף
ה האגף של הפנימית לחצר מעבר

החצר. על משקיפים וחלונותיו ראשון,
 שם החדרים, אחד לכיוון נגשתי

 מחיפה. סכרה לסורגים מבעד ראיתי
 שתי ראיתי לחלון־החצר בהגיעי
 מייד זיהיתי שאותן נוספות, דמויות
רימר. וכציפורה יערי כחווה

 הריצפה, על שפופה ישבה חווה
חווה. של מיטתה בקצה ישבה ורימר

 שהופיעו הסיפורים את זכרתי
 ״המכשפה רימר כונתה בהם בזמנו,

רע". ו״פגע המרכזית״ מהתחנה
 אלה שתיים לראות התפלאתי

 בהרחבה בעיתונות סופר בזמנו ביחד.
 ה־ על־ידי רימר ציפורה הוחדרה כיצד

 בבית־ יערי חווה של לתאה מישטרה
 להם שתספק כדי באבו־כביר, המעצר

 ל־ הביאה רימר חווה. על אינפורמציה
 לאחותה חווה שכתבה מיכתב מישטרה

 שאותם שונים, וכדורים סכין ציפי,
ל ולהתאבד, לבלוע חווה התכוננה

רימר. דברי
 מאוחר המשטרה, ויתרה משום־מה

 אני והנה רימר, של עדותה על יותר,
יחד. שתיהן את רואה

 כי ״שמעתי ואמרה: אלי פנתה חווה
 חאווה (המילה מגרנות חאווה קבלת

 העולם־ בעגת פרוטקשן, פירושה
 דברים לך ששלחה שמעתי התחתון).

 רוצה בטח היא ממנה! תיזהרי טובים.
 והשמיצה המשיכה היא משהו." ממך
 סולדת שהיא כמה וסיפרה גרנות, את

ממנה.
 אוזניים
לכותל

תי ר מ  שקורה מה כי לחווה ^
£בינה  שלי, העניין אינו גרנות לבין \

ה־ בכל להתערב מתכוננת לא ואני

 חתימה ״גמר של ברכות ונשמעו
ובכי. נשיקות התחבקויות, טובה,"

 מהגדר מסויים במרחק עמדתי
 בזמן לכלא הגעתי כי לעצמי וחשבתי
 הזדמנות ניתנת עוד למי מתאים.
בכלא־נשים? יום־הכיפור את להעביר

סודי
כיותר

 אצל לשיחה נקראתי מחרת ^
שוהם. חיה המנהלת, /

 אסירה שכל בכלא הוא מקובל דבר
המנהלת. עם לשיחה נקראת חדשה
 שולחן- בראש ישבה שוהם חיה

 ומאוד נאה אשה ארוך, מנהלים
 בבגדים לבושה היתה היא מטופחת.

השב״ס. במדי ולא אופנתיים,
 אם ושאלה לשבת אותי הזמינה היא

 מדוע שאלתי כלשהן. בבעיות נתקלתי
 ואמרתי פתוחים, נשלחים המיכתבים

 אכתוב שם יומן, לנהל רוצה שהייתי
בכלא. אותי הקורות את

 חד־משמעית לי הסבירה המנהלת
 אוכל לא אך לכתוב, יכולה שאני

 מהכלא, הכתוב החומר את להוציא
 ובשום האיסור, בתכלית אסור וזה היות
ה דברים על לספר אסור אופן

הכלא. כותלי בין מתרחשים
 לעצמי מתארת ״אני אמרה: היא
 אוכל ולא לכתוב, הרבה לך שיהיה
 מכאן. כשתצאי לעשות מה לך לומר

 את האם שאלה: אותך שואלת רק אני
כאן? הנמצאות לבנות להזיק רוצה

 אסירה כל שמאחורי לך ״תדעי
 תרצי לא הרי ואת מורכב, סיפור נמצא

בהן!" לפגוע
 פנו דווקא רבות שבנות לה הסברתי

 וכל סיפורן, את לספר ורצו אלי
 אך לי. נראית אינה הזאת הסודיות

 שלא היא המדיניות כי טוב הבנתי
 מהכלא. אינפורמציה להוציא לאפשר
 רשימות, פעם, מדי כתבתי זאת למרות

 אוכל שלא ידעתי שמות, תאריכים,
הכל. לזכור

 יש מה הבנתי לא גם האמת, למען
רבה. כה בקנאות להסתיר

הבא) בשבוע (המשך
ה העולם 2627 הז


