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 ישראלית נערה כאשר גבולות. עוברת האהבה
 ואפילו אזרח־חוץ, שהוא בגבר תמים בלב מתאהבת

 איש אין אחרת, לארץ לעקור אהבתה למען מוכנה
אותה. מאשים
 לה שמה נערות של שלמה שכבה כאשר אולם
 למחלה הדבר הופך זר, גבר לצוד בחיים בייעוד

 סימפטום מהווה רק היא שגם הרת־סכנות, ציבורית
 זו מטרה כאשר כי יותר. עוד עמוק נפשי למשבר

 זר, כהיותו רק אלא מסויים, כגבר בלל קשורה אינה
 אלא המטרה, היא האהבה לא בי החשד מתעורר
העוב הארץ. מן לירידה גשר המהווה הזר, הדרכון

לתרץ ושאפשר כירידה, נראית שאינה ירידה שזו דה

הדבר. את משנה אינה עמוק, רגש של כתוצאה אותה
 של מטרתו אין אלה, בעמודים הנפתחת בסידרה

 מסויימת. צעירה בשום דופי להטיל הזה" ״העולם
 זו בסידרה שיוזכרו הבנות מן אחת בל בי יתכן
 של חשבון ללא טהורה, אהבה מתוך ורק אך פעלה

 נשואין של והולכת הגוברת תדירותם אולם דרבון.
 גיאוגראפי ואפילו חברתי כאזור וריכוזם זה, מסוג

 ניתוח המחייבת לתופעה אותם הופכים מסויים,
כנושא. והתעמקות

 לשלילה. או לחיוב ציונים לתת בא אינו זה ניתוח
 לתופעה, הציבור תשומת־לב את להפנות בא הוא
ירידה. של למפל ייהפך הנוכחי שהזרם לפני

/ ק •י י ז׳ ק ו די נ  מיליונר עם התחתנה אי
 גדולה כותרת בשמחה קראה קנדי!״ ן *4

בעתון־ערב.
 ברור היה ניסוחה, ומצורת הידיעה, מתוכן

 עוד לגבי קוראה: לכל וביחוד קורא, לכל
ב רבות. בלב הנרקם חלום התגשם נערה
 הידיעה תיארה מהתפעלות, המתמוגגת לשון
 במכון־יוסי, שוליה שהיתה. מי השיגה, כיצד

 אשר את מלכת־היופי, סגנית מכן ולאחר
 עם התחתנה היא עליונה. כמטרה נראה

 אותו על שהופיעה כתבה קנדי״. ״מיליונר
 במשפט היא אף נסתיימה בעתון־נשים נושא

 בחיים!״ מזל ״צריך והערצה: קנאה רווי
אה על האמיתי הסיפור יהיה אשר יהיה

תמו (ראה אינדיק ז׳וז׳יק של ונשואיה בתה
מין) נה  לגבי הן ברור. אחד דבר — מי

 חשוב היה לא הקוראות, לגבי והן הכותבות
 ז׳וז׳יק את לאשר. שנשא האיש מי כלל

 מה אלימור), לשרה שמה את (שעיברה
רגשו ומה תכונותיו מה האנושית, דמותו

 הידיעה לגבי החתן. אל הכלה של תיה
ו״קנדי״. ״מיליונר״ מילים: שתי רק קבעו
 אמיתי בטוי זה היה מקרה. זה היה לא

 בשפע שהשתקפה חדשה לאומית לתופעה
 ישראליות נערות על שפורסמו הסיפורים
זרים. למיליונרים ונישאו בחייהן שהצליחו

 נערות של והולכת גדלה שכבה לגבי כי
 מסביב המתרכזת השכבה וביחוד ישראליות,

 התל־ דיזנגוף רחוב של הניאון לאורות
 עם להתחתן איננו שוב האידיאל אביבי,

 שותף עם אושר, להביא העשוי אהוב, גבר
 הוא האידיאל משפחה. לבנין ומתאים נאמן

זר. למיליונר להינשא
 המלה מסוים. דירוג. יש המילים שתי בין

 האדם היות הראשונה. מן חשובה השניה
 וזר ״זר״. מהיותו פחות חשוב ״מיליונר״

 אנגלו־ מארץ זר בעיקר: פירושו זה, במקרה
 אזרח הבא: העדיפויות סולם לסי סכסית,

 בריטי, דרום־אפריקאי, קנדי, ארצות־הברית,
 זר של תורו בא כך אחר רק אוסטרלי.

אי נתינות בעל או דרום־אמריקאי צרפתי,
 באים אינם המדינות שאר בני אחרת. רופאית

כ״זרים״. בחשבון
 מיוחדת, משמעות יש ״מיליונר״ למלה גם
ב ״מיליונר״ במילון. המוגדרת מזו שונה
 כי ברור לאמיד. נרדף תואר הוא זה מקרה

 עשיר לבין זר עשיר בין דמיון כל אין
 חתן להיות יכול המקומי העשיר מקומי.

 של המיוחד הזוהר חסר הוא אך רצוי,
 הזר מנצח השניים, בין בתחרות זר״. ״עשיר

 זר שווה. הון בעלי עשירים שני בין רק לא
ממנו. עשיר מקומי גבר גם מנצח אמיד
ל״מיל־ נשואין של זה חלום אין כן על
 הקיים השיגרתי, החלום עם זהה זר״ יונר
 לכלוכית לעשיר. נשואין של התקופות, בכל

 היא סתם. נסיך על חולמת אינה ישראלית
זר. פספורט בעל לנסיך זקוקה

 ישראלית לכלוכית , של החלומות נסיך
 או לי״ש מיליון בעל להיות חייב אינו

 התואר ״מיליונר״. להיות כדי דולארים,
 תואר־ מעין הוא זה, במקשור ״מיליונר״,

 להגדיר בא הוא בדבר. תלוי שאינו כבוד
 מהממוצע יותר גבוהה ברמת־מחיה החי אדם

 על עולה זו רמה אין אם אפילו הישראלי,
שלו. מולדתו בארץ הממוצע

מ בעל משיקאגו׳ עורך־דין למשל, כך,
 (לגבי רגילה הכנסה חדיש, מדגם כונית

 מעון גם ואולי בעיר קטן בית אמריקה),
 נערת־ בעיני ״מיליונר״ הוא צנוע, כפרי קיץ

 נחשב הוא אין אפילו — הישראלית הזוהר
 בשכבתו מאוד ממוצע לאדם אלא בשיקאגו

החברתית.
* * *

ב דג ה הז
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של  ב־ השפות בכל הקיימת — אגדה ^״
 היא הישראלית לכלוכית דומות. גירסות

סיפו קראה ישראלית נערה כל ודם. בשר
 כל שהצליחו. אחרות נערות על רבים רים

 שהגשימה אחת חברה לפחות מכירה אחת
 עוד מתיחסת היא אין כן על החלום. את
 בלתי־מציאותי, דבר כאל נסיר־החלומות אל

 לא אך עליו לחלום שאפשר אגדתי יצור
 הוא הנסיך העתיד. בחישוב בחשבון לקחתו

 למען ולפעול אליו לחתור שיש מעשי .יעד
השגתו.
 המיליונרים גזע זה? יעד נמצא איפה

 תיירים א) שבטים: לשלושה מתחלק הזרים
ביש מבקרים שחלקם יהודיים, לרוב זרים,
 כאן לשאת מראש ברורה מסרה מתוך ראל

 קרובות לעיתים זרים, דיפלומטים ב) אשה,
 שהכירו בנערות המתאהבים יהודיים, לא

 ג) האו״ם, אנשי את כולל זה שבט כאן.
 בחוץ־ הכירום הישראליות שהנערות גברים,
ב או באירופה לטיול שנסעו שעה לארץ,

אמריקה.
 למצוא ברורה מטרה לצורך כזה, טיול

נדירה. תופעה אינו לו, ולהינשא זר גבר

המיוחל״,
■הנהירו

 3 הארץ,
 י! הבידור
 ׳ במספר

 במלונות
 אלה. כל

עצמו.
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