
החלי היא נכון, אותה מבינות לא והרבנות
 ל־ ולעבוד שלהן, הסביבה את לעזוב טה

 אותה הקיפו שם גם משום־מה אבל דיזנגוף.
דברים. מיני כל ואמרו והביטו אנשים,
 בארץ, שהיה של ימים שלושה אחרי
הזאת שהארץ למסקנה רולי סוף־סיף הגיעה
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דיי אדלר, רולי זוהי קטיפה. וכובע נערית
לונדונית. בדירה עכשיו הגרה לשעבר, לת

| ¥ |  של הגנן ליד דעתה, לפי מדי 11^
ן ו ■ !  אותו מעודדת כשהיא העירייה, ^
אותו. השקתה היא כך אחר בעבודתו.

 אי־אפשר הדי המיתון! שעשה ה **
לעכבר!״ חליפה מזה לתפור

 שהיא הזה הדבר זה מה נורמלית, ״לא
לובשת?״

חולצה?״ או שמלה זה, ״מה
ילדה?״ או בחורה זאת ״תגידי,

 ברחובות, שנשמעו הקריאות היו אלה
 באל־על דיילת גרושה, ),21( אדלר כשדולי
 לתל־אביב, מלונדון קצר לביקור באה לשעבר,

 חלק עם העיר, ברחובות השבוע והסתובבה
שלה. מהמלתחה קטן

 שלובשים הכמעטי־הכי־חדשה מלתחה זוהי
ב החדש דיזנגוף רחוב בקינגס־רוד, עכשיו
התפע שום מעורר לא כבר זה שם לונדון.

כולן. הולכות הן ככה כי לות,
 בארץ שלה הראשונים הימים בשלושת

ה שלה, המלתחה את עצמה על שמה היא
לרחובות. ויצאה מאד, והקצרה מאד, חדשה
 שלה המינימליים הדברים עם עברה היא
 והפקידות הפקידים וכל הוועד־הפועל, על־יד
 הפסקת עשו מהמשרדים, בהתלהבות יצאו

 לכל שלה, הרגליים אחרי ועקבו עבודה,
ארוכה. שעה במשך אורכן,

 בתל־ הראשית הרבנות ליד עברה כשהיא
 והמחותנים המגורשים כל משם יצאו אביב,

 שם שעברו והגרושות והכלות בה. והביטו
פוי. שזה אמרו

 הציצו תל־אביב, עיריית ליד עברה כשהיא
 אחד, וגנן מהחלונות, העירייה ראשי כל

הת כך כל העירייה, של הגינה את שהשקה
 וכשד,־ נעצרה, שנשימתו עד ממנה, פעל

 יאמר אליה ניגש הוא אליו, חזרה נשימה
 חוקיה כאות הכלל, מן יוצא שבאופן לה
להש לה מרשה הוא לו, שגרמה ההנאה על

תל־אביב. עיריית של הגינה את קצת קות
להש והלכה אותו להעליב רצתה לא דולי

לע התנדב כשהמן אבל העירייה, את קות
ל נאלצה היא מדי, צפופה בצורה לה זור

 משם. ולברוח הגינה, עם יחד אותו השקות
העירייה שההסתדרות, ראתה ש־,־א אחרי

 נכון מעריכה ולא שנים, בכמה מפגרת עדיין
 לא החליטה היא לונדון. של האופנה את

הישר את ולהשאיר לרחובות, יותר לצאת
 מר־ מראות שום ללא הפרובינציאליים אלים

ניני־לב.
 בדיסקוטק, למסיבה הוזמנה היא בערב

שהח וכיוון ההזמנה, על מאד שמחה היא
 עם ישראל לרחובות יותר לצאת לא ליטה

 הערב שמלת את לבשה היא שמלות־מיני,
 בשלווה והגיעה שלה, הארוכה־עד־הברכיים

לחגיגה. רב ובבטחון רבה
 שאלו האנשים הבינו. לא זה את גם אבל
 היא מה שלה, הרגליים איפה בגסות אותה

 לובשת היא מדוע לשמלה, מתחת מסתירה
כאלה. שאלות מיני וכל כותונת־לילה

 דולי חוזרת שהשבוע להתפלא יש מה אז
ללונדון?

 היא 17 גיל עד עצמה: לדולי שנוגע מה
 חג- הגיע ואז רגילה, תלמידת־תיכון היתר,

ב התרבות, בהיכל נבחרה ודולי הפורים
 היא כמלכה אסתר. למלכת מפואר, נשף
בעיניה. חן מצא והעניין לטהרן, טסה

 של הדיילות לגדוד הצטרפה כשחזרה,
 דיילת־קר־ סתם היתד, היא בתחילה אל־על.

 החשובים באנשים טיפלה היא אחר־כך קע,
לוד. לנמל־התעופה שהגיעו
 הרבה בו ואין קטן, מקום זה לוד אבל
 לניו־יורק, הועברה היא אז חשובים. אנשים
המלאכה. אותה את לעשות
 לא אך רציני, יותר כבר היה העניין שם
ה של הראשונים השלבים ימים. לאורך
 הודיעו ומתל־אביב לאל־על, גם הגיעו מיתון

ל דיילת להחזיק תקציב שאין לניו־יורק
היא מאל־על. נפרדה ודולי מיוחדים, עניינים

התגרשה. גם ואחר־כך אנגלי, לצעיר נישאה
 דירה לה יש בלונדון. דולי נמצאת כיום

עו והיא דן, דפנה השחקנית עם משותפת
 כנראה הפעם, דיילות. לענייני לחזור מדת

 מחברת־התעופה הצעות לה יש באל-על. לא
מאליטליה. וגם ההודית
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