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ששמעת מה כל
ווזלורד הליידי על

רכילות! אינה זו
אמת! זו

ש בכל ג פ , מ י ת ל ב , בכל ח ה ב י ס  אנשים, נפגשים שבו מקום בכל מ
עליה. הוא היחידי השיחה נושא
 אמיתית, אירופאית יפהפיה שהיא סיפרה אחת מכובדת גברת

בה. נמצא שאינו יתרון שאין הוסיף, ובעלה
 טענה אחרת וגברת הדרישות, כל את ממלאת שהליידי העידה שכנה
להפליא. יציבה שהיא

 שלוש בליידי משתמש שהוא לחברו גבר לחש ומהודר קטן קפה בבית
 חברו לו סיפר הגדולה להפתעתו חדשה. כמו עדיין והיא ביום פעמים

 כמו ממנה נהנה הוא פעם ובכל שנים, מספר כבר בה משתמש הוא כי
בדיזנגוף. מסתובבים והלורד הליידי את שראה מישהו כתב הרכילות בטורי הראשונה. בפעם

¥ ¥ ¥
 הפתח הליידי אצל חברותיה, כל לעומת כי, שנשבע אחד גם היה
 ״התאהבתי בלשון זו מודעה הופיעה ידוע ערב בעתון מלמעלה... הוא

 לשבועיים אותה לקח יותר זריז אחר, — ראשון״ ממבט לליידי
 היא המסקנה מכאן איתה. מאושר ממש הוא — והתוצאה בביתו, נסיון

 _ קריסטל ולורד ליידי הכביסה מכונות כשמש, ברורה
מכולן. הטובות אכן
נמ האפשריות והמעלות השכלולים כל בהן, נמצא שאינו יתרון אין

בהן. צאות
¥ ¥1 ¥

 מעניקה היא לכן בתוצרתה, בטוחה קריסטל חברת — יתרון ועוד
 התחייבות. כל ללא חינם נסיון תקופת לך

!לביתו הלורד או הליידי את היום עוד קחי
(מ•) * /

¥

במדינה
)19 מעמוד (המשך

 לדיין, דו״חות לשלוח והתחיל מאד, קשה
ולבנין. לגולדה

 המפקד נהרגו. שלו טובים הכי ״החברים
 (גוט־ יהודית של בעלה גודפריד, רן שלו,
קשה. נפצע (גוטקס), יהודית מיצירות ליב)

 התחיל שהוא בזה התבטא שלו ״ההלם
 גם התחיל הוא דבר. בכל אי־צדק לראות
 הצדקות שם למצוא ולנסות בתנ״ך לקרוא

אותו. שהרתיחו דברים מיני לכל

בכושית קארן דוגמנית
דמעתי כגשם אבכה,

לבדיקות. פסיכיאטרים לשלושה איתו
 בבית־ בכוח, סופית, אותו אישפזו ״אז
שבועיים. אחרי יצא הוא ממשלתי. חולים

 כשנה לפני מחיר. ככל להמשיך
הצ לא ממנה בדלקת־ריאות, קארין חלתה
 עימה נושאת היא מאז כליל. להירפא ליחה

רופפת. ובריאותה כרונית, דלקת־ריאות
 מנהל דונסקי שלמה היה כתיקנם בימים

 לצעירים הבוטיק המישפחתי, העסק את
 והפסקת מחלתו בעיקבות אך צ׳ק־מייט,

 נרתמה וקארין בעסק, המצב החמיר עבודתו
 ועם בבעלה הטיפול עם בד־בבד להצלתו.
 הבוטיק, את לנהל נחלצה האחרים, עיסוקיה
מוחלט. מחיסול אותו והצילה
 לחוברת להצטלם פנאי מצאה אף היא
 האופנה שבוע לקראת הייצוא מכון שהכין

 ליצור החליט בן־גד סמי הצלם הישראלי.
 הופיעה לא כמוה חדשה, דמות קארין עבור
 שגילמה העשירה הדמויות בגלריית עדיין

 היא וכך בכושית, אותה איפר הוא כה. עד
החוברת. לאורך בתצלומים מופיעה אף

 בה היחידה הפעילות מקוללת. שנה
 בית- ניהול היתה כמקודם לעסוק יכלה לא

מדי. כבד היה העול לדוגמנות. הספר
 בחיי,״ ביותר הנוראה השנה היתד, ״זו

 יצאתי שבועיים לפני ״הנה, קארין. אומרת
 והתנעתי, למכונית נכנסתי מהבית, בבוקר

 גנבו שבלילה הסתבר נדלקה. לא היא אבל
לי.״ חסר היד, זה רק מנוע. חצי לי

 גם החלו אלה, בכל די היה לא וכאילו
 שנים לפני מתגלגלות. הרעות הלשונות

 קארין של בחיי־הנישואין משבר חל אחדות
 לאחר כעת, בטוב. נסתיים הוא אך ובעלה,
 עכשיו ״נו, מרננים: החלו בעלה, שחלה

תתגרש.״ בטח כבר היא
 פיתאום ״מה נבהלת. אינה קארין אבל

 ובכלל, !מאוד אותו אוהבת אני ? להתגרש
 עשר שאחרי מבעל, להתגרש אפשר איך

שירים? לך כותב עוד נישואין שנות
 לאחרונה, הבעל כתב אותו השירים, אחד

באהבה״: ״לקארין השם את נושא
 ~וימווד"""1ימים אייבש — למענך

מרמות, הרים אזיז — בשבילך
כתום, אצבע השמיים — עבורך
שלום. אהבת־נפשי, איתך,

¥
 אהבתי, — כצבי ארדוף

סופה, — אהבתך איוושת
דימעתי, כגשם — אבכה
ברכה. — עבורי — חיוכו

דונסקי״ וקארץ שלמה
פיתאום? מה להתגרש?

ממ ארצה,״ כשחזרתי שמצאתי מה ״זד,
 מוזרה, בצורה התנהג ״שלמד, קארין. שיכה
 תלושה עליזות במין ב,טריפ׳. היה כאילו

 ששום החליט הוא מזה, ,חוץ מהמציאות.
 לבנות והתחיל כלום, שווה לא כבר דבר

 הדבר זה שלו. החברים בשביל מצבות
עשה. שהוא היחיד
 עבירה על למשפט, לו קראו אחד ״יום

בגד לבוש השופט בפגי הופיע הוא קלה.
 המדינה?״ זה ,מה והכריז: גיטרה, עם ים׳
 וים.׳ מוסיקה זה העיקר דבר! שום זה

ל ניסינו המילחמה. אחרי כבר היה ״זה
 שהוא האמין לא הוא אבל איתו, דבר

הלכתי לעבוד. לגמרי הפסיק אחר־כך חולה.

 חתום: כראוי, מנוקד בכתב־יד השיר
 שלמה היה זה בתאריך ״.16.1.74 ״שלמה
מאושפז. דונסקי

בידור
דח״רים כרכט

 - בכיני אישי:רוד7 מחזה
תיאטרוןיבובות

עייפים חיילים עשרות בסיני. אי־שם

בנדיקט. בתיה הדוגמנית :במרכז *

190? הזה העולט22


