
והרופא ה
שלו. האשה עם

 ב״ נהם הוא החופה?״ תהיה כבר ״מתי
 עוד לחכות כוח לי ״אין חוסר־סבלנות,

שעה!״
 ומקסים,״ פנטאסטי שהוא כמה ״אוי,

אשתו. לו ענתה
 את הרגה כמעט הזאת החתונה בעצם,

 החתונה, בדיוק לא שלה. האמא ואת רונית
 למקווה, הלכה רונית שלפניה. המקווה כמו

וכש עצמה, את וטיהרה עצמה את רחצה
 אמה, של למכונית נכנסה נקיה משם יצאה
 עליה עפה לדרך, יצאה כשהמכונית ואז,
ו שלה, השרשה את פיצחה טועה, אבן

הנשים. בשתי פגעה
מ התעופפה שהאבן טוענת המשטרה

 אותה יכריח אחד שאף בלי הטוב, רצונה
 שבהחלט לנשים הסבירה גם היא לכך.
 ממולם שבאה המכונית שגלגל להיות יכול
 שלהם. השמשה על אותה ושם אותה הרים
 בטוח הוא בזה. מאמין לא רינת האבא אבל

שלו. בבת לחבל שניסו
★ ★ ★

כזה כעד כשמוצאים
והגי בשלום, מזה יצאה היא אופן כל ף*
* וברה טהורה סריטה, שום ללא לחופה עד, !

 רציני. בחור הוא שלי הבן מה? אז יופי,
 רופא שהוא דוד לו ויש מצויץ, רופא הוא
 שוב: קראה הכלה, של האמא מאד." גדול

 צעקה: החתן של והאמא ״מלכת־יופי,״
״רופא.״
 לוס־אנג׳לס, על לספר בינתיים גמר הבעל

 אמרו הם החופה אחרי לחופה. נלקח והזוג
 ועלו מרשה,״ הרבי אפילו ״עכשיו לקהל:

בהבנה. גיחך הקהל למעלה.
 של האמא חווה, אלי ניגשה לפתע, אז,

 ״מיסכנה האוזן: על לי ולחשה רונית,
 יודעת את מקינאה. מתפוצצת היא אנטה!

 אני ,מה לי: אמר הוא לי? אמר ג׳קי מה
 השני במקום זכתה דפנה לעשות? יכול

 בלב השני במקום גם ולצערי בהתחרות,
 חברה היתד, שדפנה הרי יודעת את שלי!׳
רונית.״ לפני שלו

 של האמא אנטה, את לנחם מיד הלכתי
 ״מה, להתנחם: רצתה לא היא אבל דפנה,
 לי, הסבירה היא עליו!״ ציפצפה דפנה
 בשבילה. מדי מבוגר שהוא חשבה ״היא

 בכלל והיא בחורים, הרבה כל־כך לה היו
להתחתן. רצתה לא

 ואמרה המשיכה היא מצחיק,״ כל־כך ״זה
 בלוס־ כך רקד הוא אתמול ״רק בשימחה,

בשבי־ לא זד, רופא אבל דפנה. עם אנג׳לם

ן לפני רגע החתן עם עומדת הכלה, של אמה חווה,חגית שר אמא תו  חי
 האמהות שתי בין התחרות רונית. מאחוריהם: עוגת־הכלולות.

ת של המוקדמים בשלבים וחצי, שנה לפני ת היופי, מלכת לבחירת התחרו שהבנו הכתר. על התחרו כ

ת מחוץ לעולם תגור לא שהיא רונית הצהירה בזמנו  לגבולו
ת: הסבירה הארץ.  אהבה ובשביל כזה, גבר ״בשביל רוני
בלוס־אנג׳לס. יגורו ובעלה רונית הארץ.״ את אפילו

אהבה! איזו
לעזוב מוכנה אני שכזאת,

 באמת זה זה? את צריכה היא מה לה.
 לי נידמה מתבלבלת. אני הזמן כל מצחיק.

דפנה. של בחתונה נמצאת שאני
 שעה כל אז איתו, יוצאת היתה היא ״אם

 איזה חיים? זה יולדת. לאיזו נקרא היה הוא
 הם שאלה בפניה הודיתי אלה?״ חיים מין
חיים. לא

 של המאושרת האם המשיכה ״בכלל,״
 כל־כך זה למהר. מה אין ״לדפנה דפנה,

הז השניה אז מסכימה, לא אחת מצחיק.
 הזה העסק כל בכלל לי להתחתן. דרזה
שלו איתן גרתי הרי מצחיק. נורא נראה

 ראתה הרי רונית בלוס־אנג׳לס. חודשים שה
 עניין שזה נראה פעמיים. בסך־הכל אותו

 סידרו שההורים הרי יודעת את נקמה. של
 שאנס לאנשים נותנים לא איך הכל. את פה

זו!״ את זה להכיר
 שלך,״ לבת קרה לא שזה מזל ״איזה
 מהשמיים,״ מזל זה ״באמת אותה. ניחמתי

 זה אותי מרגיז שהכי ״מה הודתה, היא
 ומספרת הולכת רונית, של האמא שחוזה,
 גדולה. דירה לרונית קנה שהוא לכולם

נכון! לא הרי זה
 זה אם אותי ושאלתי לג׳קי ניגשתי ״אני

 באותם יגורו שהם שלא, אמר והוא נכון,
חד שני רק לו יש לו. שיש החדרים שני

 פיצפונת, דירה זה? מה יודעת את רים.
הו וזאת נורא. קטנה אבל אמנם, חמודה

 מישהו אם בכלל, סיפורים. ומספרת לכת
חווה.״ ולא אני, זה אז ג׳קי את מכיר

 לה, יעבור זה דבר, שאין לה אמרתי
בסיפוק: וציינה לב שמה לא היא אבל

 לא זה רופא. בעל צריכה לא בכלל ״דפנה
 ציינתי רופא.״ בעל תענוג, לא זה בשבילה.

 והיא ממנו, שניצלה לה היד, מזל איזה
החתונה כמו בדיוק נראה ״זה הוסיפה:

דפנה.״ של
בסי ציינה והיא יעבור, שזה לה אמרתי

מבוגר שהוא בכלל חשבה ״דפנה פוק:
 מבוגר, כל־כך בעל צריכה לא היא ממנה.

 מזל, לה שהיה הודיתי בשבילה.״ לא זה
כל־כך אותו הכרתי ״אני אמרה: והיא

 היד, אבל יעבור, שזה להגיד רציתי טוב.״
פעם. זה את אמרתי שכבר לי נידמה

 לי: סיפרה והיא נוי, דפנה את מצאתי
 שרונית אחרי בערך, חודשיים איתו ״יצאתי

 ב־ ביזיק־אנד גם איתו הייתי לארץ. חזרה
 בערך, שבועות, שלושה ולפני אקופולקו.

ביק והיא מסיבה, באיזה רונית עם הייתי
 היא נראה, הוא איך לה להזכיר ממני שה
 עשתה היא בעצם אבל אותו. שכחה כבר
רע.״ לא עסק

 את כ
 הבטיח
רונית.

 ״אנחנו מהמקווה. יצאה עתה זה כאילו
 ״נגמור לי, סיפרה היא ממהרים,״ נורא
 נעזוב הראשון ביום וכבר להתחתן, מהר
 לעבודה לחזור מוכרח בעלי כי הארץ. את

אמ אני יודעת? את חשוב. רופא הוא שלו.
 כש־ אבל הארץ, את לעזוב רציתי לא נם

 לחיות מוכנים אז נפלא כזה בעל מוצאים
 בלוס־ אפילו העולם, בקצה יהיה, שלא איפה

אנג׳לם.״
 יפה כמה להסביר התחיל ג׳קי בעלה

 הספיקה גמר שהוא ועד לוס־אנג׳לס, היא
 בעתונים עליה שכתבו לי לספר המלכה

 של במדים אותה שצילמו האמריקאיים,
 קיבלה היא שלה החתונה ושלכבוד חיילת,

והצעות־נישואין. מכתבי־הערצה המון
★ * ★

מרשה הרכי אפילו
״ א ך ה 83 י ר פ  ביקר שבעלה בלחש לי סי

 ואיך אי־שם, בנח״ל כששירתה אותה \ 1
 להם לתרום המקום לאנשי הבטיחה שהיא
לבריכת־שחייה. כסף

ה־ שלהן. הסחורה על הכריזו האמהות
 שלה הבת כמה תיארה רונית של אמא
״מלכת־ התפרצה: החתן של והאמא יפה,

ן 11|1*|¥1 ו ו ^ ו י ו י י ו דירת-וזפאר את קיבלה רונית ה 71 | | £ | ^ * | | | § \ | | התגוררה בו דן־כרמל, מלון של ן
שואין לפני יום יהודית. הסרט הסרטת בעת לורן סופיה הני

 ההכנות כל במיקונה. מביקור בחוזרה מתאונה רונית ניצלה
א ימים. עשרה נמשכו לחתונה  בארצות־הברית,״ שנינשא רצה ״הו
ההורים.״ של הסכמתם את לקבל רציתי אני ״אבל רונית, סיפרה
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