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סינדרלה
 שפשוט או לסינדרלות, טובה שנה זוהי
ש סינדרלה שכל עד קטנה כל־כך הארץ
 זרקורים. מאות של באור מוארת לה קמה

 הרפז, דניאלה לסינדרלה קרה גם כך
 שרתון במלון פשוטה מלצרית שהיתה מי

 שחזרה בלי יום עבר ולא המפואר, החדש
 יבוא שעוד וערב צהריים בוקר ואמרה,

 ותתן אמיתי מיליונר לה תתפוס והיא היום
עליה. לממונים פקודות עוד

 בסרטים כמו ממש אבל תאמינו, ולא
 אחד יום לדניאלה־סינדרלה. גם קרה ככה

ועו קפה שרתון של בלובי הנערה הגישה
ה ב שניראה ניכש, בשם נכבד לאדם ג

 המלון. של הקבועים אורחיו כשאר דיוק
המש־ אחד שהוא היה ידעה לא שהיא מה

דניאלה
 לפאריס נשלח כי יען וביגון, בצער נפרד

 הלא שם. הישראלית המושבה את לתגבר
 גדעון ה״טעמונית״ הבוהמה סופר הוא

הסטו התאחדות יו״ר שהיה הבחור, קוץ.
חשב לשמאל, מאד מקורב ונחשב דנטים

 שגם והודיעה הפתעה לו עשתה שנתיים,
בטלוויזיה. להשתלם לפאריס, יוצאת היא

 בהשתלמויו־ שניהם להם ישתלמו וכך
מת שהם חגיגית חודיעו כבר והם תיהם,
האורות. עיר את להסעיר כוננים

העו בכל שרתון רשת של הגדולים קיעים
 עשתה היא הדבר לה שנודע ברגע אבל לם.
 ולא המוכר, תפיסת־המלחציים תרגיל את

 המשמח הסיפור מגיע כאן עוד. שיחררה
העוקצני. לקיצו

 אכן גיבס, מרת בתור דניאלה, כיום
 לכל בחלומה, כמו ממש פקודות נותנת

ב לה יושבת לשעבר, עליה הממונים
כראוי ומתנהגת שיגעון, בסוויטה שותו!

 למדה היא התפקיד את הבוס. של לאשתו
מאד. מהר

 לסיבוב בקרוב היוצאים גיבס, הזוג בני
לח מתכוננים בעולם, שרתו! מלונות בכל
 תיהנה היא שכאן ונראה ארצה, בסופו זור

 לנעה־ פקודות לתת אחר מקום מבכל יותר
 שעדיין הקטנות ולמלצריות הזוטרים, לים

 ותת- מזלן יתמזל שבו היום על חולמות,
זהב. מצופה נסיך להן פוסנה

 כשמו ממש שהוא מוקד, גבריאל
 לפני זמן־מה מזה עומד בעיר, היפות לכל

 קצת נמשכים התהליכים אומנם, גירושין.
שהעי הוא העיקר אבל מהמצופה, יותר
 באופק. גירושין יש לחלוטין: ברור קרון

 ברבנות כידוע, כי מתי. רק: היא השאלה
 שכבר כאלה של ארוכים תורים מזדנבים

 נגמרה לנ״ל גם וכנראה סבלנות, להם אין
הסבלנות.

 שעבר בשבוע ניראה שהוא קרה כך
דו (אבוש) א♦ שנתיים, מזה חברתו עם

 ניראו לא עדיין שמעולם השניים, רית♦
 שדי החליטו ברחוב, חופשי מסתובבים
 כי לראות, יכולים כבר ושכולם להסתתר,

יודעים. במילא כבר כולם
 ידוע, סיפרותי מבקר שהוא גבריאל,

 עכשיו, בשם עת כתב רב זמן מזה מוציא
 שייקרא כתב־עת עוד להוציא עומד ובקרוב

הסוציאליס השמאל בענייני שידון עתה
 רציניים כל־כך בדברים רק לא אבל טי•

 להוציא מתכונן הוא בקרוב האיש. עוסק
כי משלה, שירים ספר דורית לחברתו

מוקד גכריאד
ברחובות חופשים

 — בחורה סתם לא שהיא בוודאי הבנתם
משוררת. לפחות אז סופרת, לא אם

 בתחום רבות מבטיחה ,23ה־ בת דורית
 שיתן סיפרותי מבקר לה יזיק ולא השירה,

והדרכה. גיבוי
 מוכה מאשתו שלו בגט יזכה וכשמוקד

זמי נשמע אגב), במיספר, השלישי (שהוא
חדשות. רות

יפה
וקוץ

זקס ואריה דינה אלתר, גבי
ברבנות בנפש ידידים

 לעשות. מה אותנו. עוזבים הטובים כל
ש ירושלים מוותיקי לאחד גם קורה כך

 של זה שבור, לב בארץ משאיר שד,וא
לבי במועצה חברה שהיא אירון, יפה
 בית״רי רקע בעלת ודווקא סרטים קורת

האופנה. צו לפי
 הארוכים בחייו כבר הספיק אשר קוץ,
 ירושלים, בתיאטרון הצגת בכמה לשחק

 שלו הדוקטוראט להשלמת לפאריס יוצא
מזה חברתו יפה, ואילו התיקשורת במדעי

 לעשן! רא
לפלרטט? ולא

 החדשה שהממשלה ידענו עכשיו עד
 רק זוהי אבל מדליפה. ולא מעשנת, לא

 עוד בטח הקדנציה סוף עד ההתחלה.
שהממ טובים לא דברים המון על נלמד
עושה. לא הזו שלה

סי למשל, לכם, סיפרתי שעבר בשבוע
 שר־האוצר של עוזרו על משעשע פור

למ קורבן כביכול שנפל טוייג, סמי
 חלוק סמי ובכן, מידידותיו. אחת של תיחה

 שמי אותי שיכנע הוא זו. בנקודה עלי
הוא. ולא אני זו למתיחה קורבן שנפל
 נהדר,״ סיפור להיות יכול היה ״זה

 הצרה נכון.״ גם היה הוא ״אילו אמר, הוא
 מחזר לא שהוא ברזל, כלל לו שיש היא

 שכל ״ככה נשואות. נשים אחרי לעולם
 בדיחה בתור מוצלח אולי הזה הסיפור

מזה.״ יותר לא אבל
 מספיק לא לכם: שאמרתי מה זהו אז

 מדליפים, ולא מעשנים לא הזו שבממשלה
 עם מפלרטטים. לא גם כבר הם עכשיו
כמובן. נשואות, נשים

קוץ וגדעץ אירון יפה
האורות בעיר סערה

טווג סמי
? למתיחה קורבן נפל מי

ד ז פ ב
חתונה

 בדיוק זה מזל. צריך הרי בחתונות וגם
 אל־על דיילת של בדרכה שניקרה מה

־ דאה המזל. נפתלי,כן
 של חברתו בעבר שהיתה מי הבחורה,

 קשות התאכזבה וכנראה גאץ, יהורם
 מה בדיוק ועשתה קמה ממנו, מפרידתה

כחוד לפני שלו אורנה עם יהורם שעשה
 שבארה״ב, במיאמי־ביץ׳ נישאה היא שיים.
 שמו שאת מבוגר לאמריקאי כשבוע, לפני

לעת־עתה. לכם לגלות אוכל לא
 בקרוב ארצה לבוא מתכוננים השניים

 שכמובן לאה, של הוריה עם היכרות למסע
 לחברה, כבד הפסד וזהו אל־על. את עזבה
ומאו ותיקה כל־כך דיילת הדיעות. לכל
יום. בכל מוצאים לא כמוה מנת

מיל של לטובתו הפסידה אל־על אבל
לטובה. זו וגם אמריקאי; יונר
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ברבנות. מלי
בתל־אביב. אמה עם תתגורר דינה, ,8ה־ בת בתם


