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 היא,״ מה תיכף עליה לראות שאפשר ספרדי,
לומדת. ולא עובדת שלא תהילה, אומרת
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 בגדים בילויים, זה אותה שמעניין מה כל לה.
לוי. איב הספרית אומרת רושם,״ ולעשות

 ביטוי
מרוקאי

 סס, אומרת פרחה,״ שהוא לאחת
הדסה, בבית־החולים אחות שהיא

 הכי רושם עושה שלא פשוטה
/ י  אז עליה מסתכלים שאם טוב, י■ י
מלי. משוטרת אומרת היא,״ מי יודעים

ברכה. דני אומר איתה,״ להסתדר קל דעת,

 גם יש ספרדייה, פרחה שיש מידה תה
מת ביניהן ההבדל וכי אשכנזייה, פרחה
ובמיבטא. העור בצבע רק• בטא

 המושג מוגדר מדוברת לעברית במילון
 כינוי־זילזול לנקבה, ״תואר כד: פרחה,

מכוערת.״ לעלובת־נפש
 גיר- קיימות פרחה המילה באיות אפילו

אח פ־ר־ח־ה, הכותבים יש שונות. סות
 המהדרין ואילו (פרכה), ׳בכ מעדיפים רים

האידיש. בלשון ״פרעכה,״ כותבים

קלאסה לא
 פרחה עם יחסים זה. לא שזה דע
קבלן. טופר, אילן אומר זמני,״ עניין זה

 בסדר שנראית בחורה זאת ״פרחה
 לענייני כתב פרישברג, רוסי אומר גמור,״
 שהיא ״עד שידורי־ישראל, ■של כלכלה
הפה...״ את פותחת

ישר שמעון והזמר השחקן כדברי או,
 אבל צ׳פצ׳ולה, כמו בערך זה ״פרחה : אלי

 - דומה.״ יותר הרבה
 לומר. מה יש השמיניות לתלמידות וגם
זרו נראית זול, דיבור עם בחורה ״זאת

 ״היא פנחס. אורלי אומרת מתרוממת,״ קה,
 שבא מי כל עם אחד, כל עם לשכב מוכנה

קפח. אירית אומרת לה,״
 בעל-הסטייקיה דווקא לעניין קלע ואולי
 פרחחית. זה ״פרחה :שטען רוסו, שמואל
 היא בכביש. שעומדת כמו אחת זו פרחה

 עצבנית חיוורת, רזה, קצת להיראות צריכה
 פר־ יש מכנסיים. או מיני לבושה בידיים.

וספרדיות. אשכנזיות המינים, מכל חות
 הכל זה אופנה. כמו זה פרחה ״המילה

פר המילה נכנסת היום שבת. של מילים
אחר.״ משהו ובא יוצאת היא מחר חה,

מסתובבת
 לא להצעות בדרך־כלל

אומרת פרפרית,״ סתם

ספרדייה
מעיירות־חפיתוח,״

 מילת־גנא פרחה,
 לבחורה שהודבקה
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