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 דורין, הדוגמנית ׳את זוכרים כוודאי ,אתם
 לבם סיפרתי ושעליה !■וחיננית האמריקאית

 וסטר. !ונפלאות וניטים ושמועות !כמד. ׳לפני
 ;סטה ומאושרת, היא סטה ,מארץ, ,לד■ !שטוב
 איזה ׳והעיקר, ׳לה. וש עבודה הצעות הרבה
 אמיתי !מצליח ,בארץ, :לה !מצאה משגע ובעל
 עסשיוו ובקיצור, אז סוב, גו ׳שיגעון. ויפה

!ומקסים. ייפה כל־בך הסל לא
 ישם האופנה, !□•שבוע ■הוריך את ■פגשתי

 לי, ותאמינו נזשיכית, ׳בשביל דיגטנד. היא
 ״לא יקרה? מה ומיואשות. ׳ממש הבהירה

 היא עבודה,״ ומספיק לי שאץ וחלילה חם
 עבודה להיפך, זה.״ לא זה ״!לא, ואומרת.

 ■שזה אוסרת גם !והיא ;לראש, מעבר עד יש
 שלדגמן מפני ,פה. אותה ומחזיק ׳שעוד ומה

משכנע גורם ׳לפחות וזה מאד, אוהבת היא

דורץ
באמריקה רק

 שדוב־ השטנה המשכורת יעל להבר ושלא
 ממש ופד׳ הכל, לא יזה אבל ׳מקבלת. ומנית

 ולהשיג קשה ■שבארץ ומסבירה היא בהמעות
 לעבוד שאפשר יקר כליכך והסל דירה,
 זאת ׳ובכל לחסוך ורק ושנים עשר ואפילו

 בכליל ומד■ ובשביל ואז ׳לבלום, להגיע לא
? להתאמץ
 ׳תגיע ילא היא ושבארץ יודעת היא לבית
 ושבורה !מדירה ישנה בל ולעבור בקלות,

 כסה !ובכלל, בשבילה. לא זד. ׳לשנייה ואחת
 ושם באמריקה׳ קל יותר כל־כך שהכל

 ואפשר בלתי־ומוגבלות הרי האפשרויות
 מאמץ. יבלום עם שנד. !מאה לך0ו יסטו להיות

 בבליל אפשר לה שיש ׳במו ומשכורת ועם
 גם יישאר ועוד מלכים שני כסו לחיות
לנםיך. !משהו
? ופטריוטית ציונית להיות !מה בשביל אז

 מרוסיה, העולים בשביל ואולי טוב זה
 פה. מאשר טחב יותר ילחם היה לא וששם
 מניו־ סנדלר של בתו שהיא :להוריך, אבל
ואפשרי. ובלתי !ממש זד, יורק
 רק הוגטניודצ׳מרת !נפסיד יהיה, !מה !אז
 אוטו דירה, במו קטנות בעיות יכסה !בגלל
 לטי־ הסרחיים ׳מותרות דיברי ■סמר. ויעוד
 בשבילה, ורעיון איזה יש למישהו ואם ? ניהם
תגידו. ירק ולהצעות. פתוחה היא
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 מכביר לא הצטרפה רוזנשטיין משפחת של הנשים מועדון אל
שמה. מיקה צעירה, גברת

 הזוהרת לסבתה ונכדה אדלר רונית !של בתה היא מיקח
רוזנשטיין. אמנון לעורך־הדין הנשואה רוזנשטיץ, מלבה

 שהקטנה בינות, לארבע הורים כידוע, הם, ואמנון מלפהל׳ה
 וילה גם ולרשותם בת׳ל־אביב גרים הם ארבע. בת היא כיום בהן

הנופש. בימות אותם המשמשת בקיסריה, לתפארת
 המשתתפות :אחת סשהיתה התפרסמה הצעירה, האם רונית,
 היא משם יבעין־שמר. החופשית הצניחה במועדון הראשונות

 תיאטרון שחקן שהיה גולדכלט חנן של לזרועותיו היישר צנחה
התאומים. בשלישיית וחבר

 מזלם את לחפש אלה שניים גם נסעו צעירים זוגות הרביד. כמו
 ארזה ;ורונית זד. לא שזה להבין שנתיים ■להם לקח ישם בניו־יורק.

 הנוכחי, ביעלה את פגשה היא כאן לבד. הביתה וחזרה חפציה, את
השניים. נישאו ממושך, רומן אחרי הגרפיקאי. אדלר, ראובן

 לביגדי חנות ופתחה עצמאית, קאריירד, לפתה החילה רונית
 למישפחד, הריעות, לכל ■כדאית השקעה ברמת־השרץ. ילדים

קיר. אל מקיר בנות בינתיים שמגדלת
הקטנה) האחות (עם■ רוזנשטיין רונית

אמהות במסורת

ה | הגיבעה על אהבה ל ח ת ל ה ג ר ן ב י מ י
העלי ■ירושלים !בנות :לכן׳ ׳לבשר לי צר
 עוד ל;א מידיכן. ;המק רז מנשה !אך זות,

 המשגשגת הספרים הגות פתח על ׳אמבושים
 לראות בתיקווה לרגל עלייה יעוד ילא שלו,

אותו. לכדה מכן זריזה ציידת פניו. את
 כבר יחד חיים ומנשה ודלים ענת

 ׳והאידיליד, מרדכי, גיבעת בשכונת ישנה חצי
? להתחתן להם בוער מה אז בביתם. חוגגת

 עומד הצעיר !שמנשה לוחשים יש ;ובכן,
 יהיה !וזה — הלא־רחוק בעתיד .אבא להפוך
 סבר ׳לו יש מההאשמה ׳כי השנייה, בפעם

 מנשה, לאוזני כי ׳מספרים :אחרים ובת.
 ומינוי ׳לקבל עתיד !שהוא ■שמועד. ■גונבה
בחו״ל. הטלוויזיה ׳מטעם

 יכן ,אם ממר,׳ר בגע׳טלמן, הידוע ■הבחור,
 הלילה יאמר לבל !נערתו, ׳את לשאת

חפוזים. נישואים ׳גורמים ומפתים ושמינויים

 על לכם ׳מספרת ואני שיגעון ■כיף ׳כאיזה
 ©פצי־ על !אלא ׳שמהות ׳סתם !ולא ושמחות,

 בשעה לידר. יאו למשל, התוונוה ■סטו ■פיות,
 לבד לא ושאני !מרגישה פשוט ;אני ■טובה.

 ;אותן שעושים :אנשים עוד ■יש ׳בעולם,
■לאלו יורע, ימי לא, ואולי :אסל השנואות.

פית׳רונים. !ולזמן הים
 היא השבוע המשמחת החדשה ■בקיצור

 שני ושל ואלא התמד. ■סתם !ולא חתונה,
 ׳בכיסם נמצאים שהזוזיס נחמדים צעירים

מדיחה לעמיר לדאוג צריסים ׳לא והם

 בלבנית על

אלית אינטלקטו
 ונעלמה׳ לאן עצמכם ■את שאלתם !אם

 העלי־ הג׳ינג׳ית הסלובנית ארליך, הילה
 חיים היו לא כתלקאביב הלילה ושחיי זה

 החרשות. הרי בילעדיה,
■קבע! ׳שוכנת שהיתה הגיזעיית, הכלבנית

רז מנשה
המינוי מכוח

שרגא על אלימות
 שקרה מה בדיוק זה עובדה. אבל אבסורדי, נשמע דיזנגוף. ברחוב פושטת האלימות

 הפעם אבל בהחלט, ורציניות מכות, ׳שם הלכו פינתי. קפה באמצע האחרון, השישי ביום
 חתיך אחד, גבר על אז יותר, קצת לדייק ׳ואם גברים. על נשים כי נשים, על גברים לא

הרפז. שרגא ■הבימה שחקן ׳ובישרתי,
 העירום ׳שחקנית סולן, אמירה היו מילחמת־תורמה שרגא על ׳שנלחמו והשתיים

 בתיאטרון משחקת שלא יפית, בשמה רק הידועה בח׳ורה ועוד הקאמרי, התיאטרון של
בטוח. זה וגנבים, בשוטרים משחקת אבל

 עליה נחת מה תפסה לא אנשים, של שלטה חבורה עם בקפה שישבה אמירה,
 שם לד. חיכתה היא !ומתוכנן, מאורגן היה הכל יפית אצל אבל היום, בצהרי פיתאום

? להן עושה הוא מה יודע מי אבל מכות, עליו ׳שיילפו *שישווה הבחור אשרי הבוקר. מאז
 אם החיננית אשתו ׳ולכן הביתה, חוזר תמיד הוא שבסוף העיקר — ימה ;משנה לא
 ומחכה, בבית יושבת פשוט היא .מכות. מרביצה ולא דואגת לא עידית בנותיו, שלושת

מגנט. כמו חוזר ׳תמיד והוא
 סמים בעישון אמירה, חברתו, של בדירתה ׳שבועיים לפני■ נתפס ששרגא אחרי גם
הרעיה. לצד בבית, עצמו מצא מייד שהשתחרר ׳ברגע — אז יגם ונעצר,

 ואם חיזעה. חירבת הטלוויזיה בסרט מככב הוא מאד. פופולרי בקרוב יהיה שרגא
 חבל לי. להודיע נא הזה, המוצלח הבחור על בקרוב, נוספות מכות מתכננת מישהי

האקשן. את שאפסיד

 לא, לא ושנה. ׳סל :לשנייה ואחת שבורה
 לדירה בעיות, בלי ומייד, ונכנסים שיני!אלה
 לכל נוסף !ועוד טוב, בכסף ׳קנויד. משלהם,
דבר. ש׳ל ׳שיגעון ׳קומפלט. ומרוהטת

 לאן תנחשו אז ובכה, התחילו הם ■ואם
 ידח־ את לבלות יוצאים הנ״ל הצעירים

 באילת כמוכם או ׳בסוני לא י ושלהם הדבש
 ישר נוסעים ■סטייל, על הם בנהריה. ואו

 בבר. אז ׳כביר ואם לא? למד. לארה״ב.
 את שיתחילו לפני עולם ׳לראות לא למה
 :ובשיגרתיים השייגרתיים? היום־יום ;חיי
 אלא לעבודה, ׳וחלילה יחס ומתכוונת לא ואני

ובאוניברסיטה. ללימודיים
 העיתונאי של !בגו כר־ניר, רון ■כן,
ומוצ ■טובה בשש־. ונשא בר־גיר, יזהר
 ב־ דיילת שד,יתד, שחר, •טלי א!ת לחת

 באל־על. דיילת־׳שלום זה ׳ואחרי ארקיע
 שלא ומי !משגע. במקום נישאו השניים

 המצודה את לראות שייגש כדאי מכייר
 שממקיי־ ומקום בירושלים, היוצר בחוצות

 מיגדל־׳דוד. ומול יממש הירידים׳ בל ובו מים
 סובן וסכן, !פסטוראלי !נוף ושל יופי איזה

 ועוד החשוובים המי־ומי !סל היו !שבחתונה
 רמת־גן עיריית !ראש■ למשל הרה ומיני. ובל

 ׳מקום ממלא ;והיד. פלד, ישראלי הדיר
 וגם פיל,גרי יגאל תל־ואביב ;רואש־יעי׳ריית

 הדוקטור תל־השומר בית־ההולים ומנהל
 קוקיה־קולה !סנכ״ל ובמובן שגי, מרדכי

 דחף פירסום יופעל ודטהיים, משה
בהמו חשובים !ועוד ז׳ודפין, אליעזר

ניהם.
במובן, בלימודיו, ימשיך הצעיר הזוג

 ושלי מישפטים !רביעית ישנה לומד ורון יפי
וחינוך. עיברית, ולשון סיפרות לומדת

 שהתחיל הזה, לזוג לאחל נותר מה ואז
 ה־ באותו ׳שימשיך ■לא ■אם טוב, סל־יכך

? ואיפן

ארליך הילה
להוראה מביצוע

 הצמרת. סיפגוש ומקומות !ופסל ובמועדון
ומיסנירת. ׳תדמית לשנות החליטה
אח לידיים תעבור שלה הכלבים !חנות

 המירה היא הלילה חיי את !ואילו רות,
 ׳שינוי. לשם ■אינטלקטואלית באווירה
למסקנה הגיעו מומז, ובעלה, הילה

 ושמספיק סבר להתבגר חייבים ■פשוט ושהם
בינ ההיי־סיוסאייטי. של השטויות ׳סל עם

 במיסגרת ומאושרים מבסוטים הם תיים
הרפתקות. ,אחר ׳רודפים !ולא החדשה,

 האדם, !בשאר לחו״ול נוסעים ילוא גם הם
 במטוסו לרודוס, הבא ;בשבוע טסים !אלא

 הסוס שהוא אוריאלי משה ׳של ד,.פריטי
! יודעת, לא אני ברודוס יעשו מר, מומו. :של  

 \ העירו־ ב׳סיפריד, יישבו לא בטח הס אבל
:. האינטלקט. את לפתח בית

 ו ושמריה. על ישוקטת לא היא בינתיים
 / הפל־ !חנויות ׳סל את לפוצץ ומתבוננת היא
 !מסס־ דווקא. ומקורי !רעיון עם ׳בארץ, !בים

 למסרה להפוך עומדת היא דית-פלבים
לספרי־כלבים.

 מסוגל שאדם להאמין ׳לי קשד. קצת
 שזה לי, ונדמה בדלילה, עורו את להפוך

 ן אחד אף יאבל !חולף. שיגעון רק יד,יד,
הפתעות. מפני !מחוסן לא ומאיתנו
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