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במדינה
דרכי־ח״ס

עציר־תלוי
בפוטנציה

 לדירתה ערב לפנות הגיע אשר השוטר
 אשטרום בשכונת סנדרוסי, משפחת של

 קצר־רוח: היה באשדוד,
 יופיע לא בנך, משה, שאם פה, ״תחתמי

 ב־ השלום בבית־מישפט זה לחודש 10ב־
 תחתמי, קנס,. ל״י 300 תשלמי באר־שבע,

לך!״ אמרתי
 משה, של אמו סנדרוסי, סולי כשביקשה

 להופיע הבכור בנה צריך מדוע לדעת
או ״תפסנו השוטר: השיב המשפט, בבית

 כחייל־צה״ל.״ כשהתחזה לינואר, 18ב־ תו
 להתחזות סנדרוסי משה את דחף מה
 כל ״התביישתי אמו: סיפרה צה״לי כאיש
 אני אבל לספר לגי נעים לא לדבר, הזמן

הוא שלי משה יותר. לסבול יכולה לא

סנדרופי אמא
— לבית־הסוהר ילך אס

סנדרו־סי כן
אבוד הוא —

 שיחפשו וביקשתי למשטרה הלכתי מפגר.
בש ״השתגעתי ממני: צחקו הם משה. את
 ילד! לא כבר הוא אותו? לחפש מה ביל
אותנו!׳ תעזבי מפה! לכי

 בכתה לעשות,״ מה יודעת לא ״אני
אותי! ״שיקרו ,40דד בת סולי,

 לי יש טוב, לי היה במרוקו הגויים ״בין
 אחד אחד יפים יפים, ילדים ילדים, חמישה

במרו שהייתי עוד חולים שהם ידעתי ואני
 בצרפת. לטיפול אותם לשלוח רציתי קו.
 ליש־ לנסוע לי ואמרו הציונים באו אז

ל שלי הילדים את יכניסו ושמה אל,
ברחובות. מסתובבים הם היום עד טיפול.
 בחולות בחורים אותו תפסו מהם, אחד

 שאפשר תקווה עוד לי יש אותו. ועינו
שלי. מהילדים אנשים לעשות
 ממשיכה הסעד״, למישרד אותם לקחו

 בדיקות להם ״עשו צרותיה, לתנות האם
 עברו למוסד. יכניסו שנה שתוך והבטיחו

מסתו עוד שלי והילדים — שנתיים עוד
בחוץ. בבים
 הסעד ללשכת ״הלכתי שלו. הסוף זה

 אפה, את מקנחת היא באשדוד,״ העירונית
 כלום. יצא ולא לי, והבטיחו לי, ״הבטיחו

ש כדי מספיק מרוויח שבעלי לי אמרו
 עובד בעלי הילדים. את ויסדר ישלם
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 :האינסופית קמיעותיה סידרת את דת

חג־המולד.״ כעץ לפעמים מרגישה ״אני

בשגו־ לאחרונה שהתפרסמה בכתבה
ב לביא דליה גוללה מצולם, גרמני עון

 קמיעות-המזל אוסף סיפור את הרחבה
 לענוד נוהגת היא כי ציינה היא שלה.

בהו כולל תמיד, כמעט הקמיעות את
כזמרת. פעותיה

 הכתבה את שליוו התמונות למראה
 דומה מערך בארץ ישנו כי הסתבר —
 על קבע דרן התלוי — קמיעות של

ב אלמגור. גילה השחקנית של צווארה
 זכויות בעלת היא מי לגלות תקווה

 כתב שוחח ענק-המזלות, על היוצרים
:גילה מספרת גילה. עם הזה״ ״העולם

שמע לא דליה של הקמיעות על
 כבר התחיל זד. כל אצלי פעם. אף תי

 הגירושין ביום שנים, וחצי תשע לפני
 יום באותו בדיוק גורליצקי. מאילי שלי
 הנוכחי, בעלי אגמון, יענקל׳ה לי נתן

 אני שרשרת. על שנענד עתיק זהב שעון
המת את שליוו המילים את היטב זוכרת

 דבר זה שטיימינג שתזכרי כדי ״זה נה:
חשוב.

הת שממנו הסיפתח היה הזה השעון
 היום שלי. קמיעות־המזל אוסף את חלתי
 האחרונה בנסיעה שבור. קצת כבר הוא
 בנורווגיה, הזכוכית לי נפלה לאירופה שלי
בכלל. שהרגשתי בלי

 עוד לי נוספו הראשון הפריט מאז
 לפעמים כבר מרגישה אני עשרות. כמה
 הפיצ׳יפקעס כשכל המולד חג עץ כמו

 תמיד כמעט הם כן, עלי. תלויים האלה
 למרות אליהם התרגלתי מקום. לכל עלי,

העומס.
 סתם קצת מיוחד. דבר שום הרעיון? מה

ה בשביל קצת האיסוף, תאוות בשביל
 פשוט והרבה בזה, להאמין רוצים אם מזל

 אוהבת ואני דקורטיבי, יפה, שזה בגלל
 מצויין מקור גם משמשים הם אותם. לענוד

נעצ אנשים בשיחה. ולפתיחה להכרויות
 הדבר מה שואלים מתפעלים, לידי, רים
שיחה. ומתפתחת ההוא הדבר מאיזה הזה,

ק חל מ
הקופידוגיס

 אותי שעוצרים כאלה יש פעמים 1ך
ו קפה בבית או ברחוב כך סתם /

 פריט לי להוסיף להם מותר אם שואלים
 יום קיבלתי למשל הקופידון את לאוסף.

 ג׳קי בקפה ישבתי בתיבת־הדואר. אחד
 אם ושאל אלי ניגש אחד ובחור בתל־אביב

 — אמרתי משלו. משהו להוסיף יכול הוא
 הקופידון את מצאתי ולמחרת בהחלט.

בתיבה. אצלי
ה במתנה. קיבלתי כולם את כמעט

 גיל. גאולה עם התחיל הפייגיס של אוסף
 ישראל את לייצג לבראזיל נסעה כשהיא

 שהיא לה הבטחתי שם, בתחרות־הזמר
 פרס, עם חזרה היא פרס. עם חוזרת

אמרה הזה. הגדול * הפייג את לי והביאה

באידיש. משולשת, אצבע


