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 דיין רות על עבר האחרון השבוע
 ובאירוח באריזת־חפצים בסידורי״נסיעה,

 להיפרד. שבאו וידידים בני־מישפחה
 לזה — מהנסיעה לא נרגשת. ׳היא
 .מהעובדה אלא — רגילה בבר ׳היא

 לעזוב ׳הראשונה הפעם לה שזוהי
 דיין, רות !שלמה. לשנה הארץ את

 להצעה נענתה ״משכית״, נשיאת
 מיישרד־החוץ דרך אלייה שהופנתה
 כיועצת לשמש עומדת והיא ׳הישראלי,

 ׳האמריקאי לבנק לענייני־שיווק
 יהיו וימקום־מגוריה הבסיס לפיתוח.

 בעיקר תתרכז עבודתה אולם בוושינגטון,
 :דרום־אמריקה מארצות בשלוש

 וגוואטמלה. אקוואדור בוליביה,
 נהדרות, עבודות־יד שם עושים ״!הם

 מסבירה !ממש,״ מלאכת־מחשבת
במקום ,,אבל החדש, תפקידה את רות

ם: חאר ת דיין רות המו ה את אורז חפצי
 הם העולמי, לשוק אותן לייצא

 לתיירים. רק ומוכרים לאחור הולכים
 שהם מה את להפון הוא שלי האתגר
 למוצרי־ייצוא.״ — עושים ממילא
 בעזרת רות, ׳הצליחה יומיים וניד

 טוני, שלה הוותיקה ׳העוזרת
 החפצים כל ואת בגדיה כל את למיין

 שבהרצליה. לדירתה -הרבים והקישוטים
 נארז חלק למיזוודות, הוכנס חלק

 ׳הסמיך לבית־הוריה והועבר ׳בתיבות
הדיירים לטובת הושאר, וחלק

 ׳השגרירות מעובדי זוג החדשים,
 בתל־איביב. הבריטית

 בימים נראית הסבתא־לשיבעה־נכדים
 מתמיד. ומלאת־מרץ צעירה אלה

 תוך להיפטר, הצליחה באחרונה
 בן מעודף־מישקל בלבד, חודשיים

 מידת־הבגדים ואת קילוגרם, עשרים
 של במידה החליפה ,46 שלה, הרגילה

.40 ממוצעת, בת־נעורים
 רופא של בדמותו לה באה ׳הישועה

במיקרה פגשה שבו ייהודי־אמריקאי,

ת ו א מ ח ן מ ת ח מ

 ועבודות־ הפסלים בתערוכת המבקרים בין
 צבי האדריכל של הארכיטקטורה

 באחת כשנתיים לפני שהתקיימה הקר,
 פרופסור גם חייה בתל־אביב, הגלריות

 שלך ׳הפסלים ״יאחד לכימיה. אמריקאי
 של המולקולות לתרכובת בצורתו זהה

 פרופסור חקר אותם גבישי־מגנזיום,
 הפרופסור אמר פאולינג,״ ליינוס

הישראלי. לאדריכל״פסל
 אמנותית, הלאו־דווקא להערה בהמשך
 קצר זמן שתוך לכימיה הפרופסור הוסיף
 יום־ את לחגוג פאולינג ליינוס עומד

 ישמח בוודאי והוא ,75יה״ ׳הולדתו
׳הזה. הפסל את במתניה לקבל

 בפרס־ פעמיים שזכה פאולינג, פרופסור
 1936 בשנת בכימיה גילויים (על נובל
 ),1966 בשנת השלום למען פעלו ועל
 אחד כשאת יום־הולדתו את חגג

 הקר, של פסלו ׳מקשט בביתו המדפים
 והעשוי גיאומטריים ׳מגופים המורכב

 הפרופסור, בכרום־ניקל. ׳מצופה ׳מתכת
 במכון הסרטן, בחקר כיום העוסק

 בסן־ על־שמו הנקרא ולמדע לרפואה
במיכתב־תודה. הגיב פתסיסקו,

 ידוע פולין, יליד ),46( הקר צבי
 לא־אחת אותו העמידה וזו בחדשנותו,

 ארכיטקטוניות־ סערות של במרכזן
 היה שעשה פרוייקט כל כמעט ציבוריות.

מצד ובמאבקים בוויכוחים מלווה

ס פרופסור הקר צבי עם פאולינו. ל״נז

 ברמת־גן, דובינר בית :הנוגעים־בדבר
 מעבדות בניין בת־ים, עיריית בית

 בטכניון ליהנדסתימכונות הפקולטה
 במיצפה־ לקצינים בית־הספר בחיפה,

ועוד. רמון
 ברור עבודות, אצלו המזמינים לאליה
 מופתעים להיות עומדים שהם מראש

 נוספת עבודה וכיל שיגרתי, לא במשהו
 בשנים בו שדבק הכינוי את מחזקת שלו

 של הנורא ״׳הילד :האחרונות
 הישראלית.״ ׳הארכיטקטורה

 בארצות־הברית, הקר ביקר באחרונה
אוניברסיטות, בכמה הרצאות מתן לשם

 פרופסור את פגש ׳הביקור סוף ולקראת
 אותם שדברים ׳מכך ״הופתעתי פאולינג.

 קיבלו כמדעיים־טהורים, רואה אני
 אמר אמנותיות,״ ׳השלכות אצלך

 היא הזהות ״׳האם לאדריכל, הפרופסור
מיקריתז״ באמת

 האמנותית בעבודתו המסתמך הקר, צבי
 המופיעות שונות צורות על והמיקצועית

 השם בעל ׳הפרופסור באוזני טען בטבע,
 צירוף־ ,הנראה ככל פאן, שיש העולמי
 ולא אין, הקר לאדריכל מוזר. מיקרים

 בתרכובת־ מושג שום מעולם, היה
גבישי־מגנזיום. של ׳מולקולות
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ה אחרון מבט ר לדי

 בארצות־הברית. האחרון ביקורה בעת
 ארוחות חמש אכלתי חודשיים ״במשך
 הסוד, את ׳מגלה היא ביום,״

 מומסת צימחית אבקה — ארוחה ״כל
 הרגשתי קלוריות. 300 המכילה במים,
 ואף הזו, התקופה במשך מצויין

 המהירה הירידה רעבה. הייתי לא פעם
 עיברו מאז אותי. עודדה במישקל

 מישקל על שומרת ואני חודשים, כמה
 כבר אני כזאת, דיאטה אחרי יציב.

 באוכל.״. להפריז מסוגלת לא
 בחליפת־צמר אלגנטית נראית היא

 (״אני ירוקה באטיסט וחולצת משובצת
 הדיאטה לפני !״).,משכית׳ רק לובשת

 במיוחד, בגדים לה לתפור צורך והיה
 ומךהמוכן. לוקחת היא כיום

 תוקף. בכל דיין רות מתנגדת למכנסיים
 מועדות שאליה שבארץ יודעת היא

 אבל במכנסיים, הנשים מסתובבות פניה
 40 גיל אחרי שמכנסיים נחושה דעתה

הנשיות. ימן גורעים


