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סינדרלה
 בחרו אחד אצל למישנהו. אחד מבית־אופנה ימים,

 חליפות, השלישי אצל שמלות, אחר אצל פרוות,
 שימלת־הכלה. הוזמנה מפורסם בבית־אופנה

 בעיר, התכשיטאים מיטב אצל נערכו ביקורים
 בקיצור, לרוב. יקרים תכשיטים סיפקו ואלה

חגיגה. ערכו הפאריסאים
 לפני שבוע לניו־יורק. הכבודה כל עברה עתה
 שדורש כפי האזרחיים, הנשואין נערכו החופה
 החמישית בשדרה סטנלי, של דירתו שם. החוק

 לא מיבצע רהיטיה, מכל הורקה סנטרל־פרק, ליד
 לדירה קומות. שלוש על משתרעת הדירה — קל

 100 המוזמנים, לאירוח האמצעים כל הוכנסו
במיספר.

 שימלת־הכלה הגיעה החופה לפני יומיים
 של המידות לפי תפורה שאינה והסתבר מפאריס,

 והחלק מדי, ארור היה התחתון החלק הכלה.
מדי! קצר העליון

 בבהלה הציעו מפאריס עושים? מה פאניקה!
 את שתתקן כדי הראשון, במטוס תופרת שישלחו
תודה. רוצים, לא נדחתה. ההצעה השימלה.
 ניו־יורק, של היקרים בבוטיקים דחוף סיבוב
לבורא. השבח אחרת, שימלה ונמצאה

 ואחיותיה אחיה וכל קיסריה, מתושבי מחצית
 את כללה המישלחת מהארץ. הגיעו הכלה, של

 דיצה ואשתו; בן־גל) אביגדור (האלוף ינוש
 משל כסופה יפהפיה שיפון בשימלת חבם

 החדרתי זיידל ודני בעלה: וברוך ולנטינו
 אסתר גם אליהם הצטרפה בניו־יורק המפורסם.

 אמה, ליד שנה מכל מחצית שם המבלה רובין,
 אנריקו הזמן מפאריס, חשוב ואורח ,92ה־ בת

מסיאם.

 שימחה להתחתן. ואפשר להתחתן אפשר
מאד. גדול בגדול, זאת עשתה למשל, ),36(בהן

 על לכם בישרתי שבועות כשלושה לפני
 לסטנלי ניו־יורק, במנהטן הצפויים נשואיה
 של ילדותה על גם לכם סיפרתי ).46(שטרן
 עם הגורלית הפגישה על באור־עקיבא, שימחה
 למנועי- המיפעלים בעל שידלובסקי, יוסף
 הנערה את ואשתו הוא אימצו כיצד סילון,

 על בקיסריה. בביתם הסמוכה העולים מעיירת
 ובכללם באירופה, כתי־ספר במיטב לימודיה

 על ארצה, שימחה של שובה על פנימיות־יוקרה,
 שהיא המרכזית העמדה על למישפחתה, דאגתה
 עיסקי את מנהלת שהיא על בקיסריה, תופסת

 יושבת שהיא לי התברר ועתה בארץ. שידלובסקי
 על בחרל. חברותיו של המנהלים במועצות גם

 ועוד המאומצת, לבתו שידלובסקי שבנה הבית
לא? סינדרלה, סיפור ועוד. ועוד

 בניו״יורק. החתונה התקיימה שבועיים לפני
 צופיה, ועין מאוזניי אחת את לשם שלחתי
 והעיקר ויפקחו שיקשיבו עליהם איימתי

רשמיהם: להלן שידווחו,
 העין הפסידה מה יודעת לא את רוחקה,

 והאוזן משגע, ממש לאללה, חתיך החתן השניה!
 מעמדו עושרו, על היא גם שומעת היתה השניה

החתן. של וחוכמתו הציבורי
 אשתו ולמישפחתו, לשטרן הרומן? התחיל איך

 נהגו שאליה בקיסריה, וילה יש ילדיו, ושלושת
 את כמובן, הכירו, כאן תכופות. לעיתים לבוא

 שנים שש לפני כהן. שימחה — מלכת־השכונה
 ניו־יורק שדכני מסרטן. שטרן של אשתו נפטרה

 חתיכות ממיטב לו ולשדך לנסות מאז חדלו לא
 כולן את שלח מזה. יצא לא דבר שום אמריקה.

הרוחות. לכל
 התהדקה האחרונות, בשנים בארץ, בביקוריו

 צילצל נשואיהם לפני חודש שימחה. עם ידידותו
 לו. להינשא טלפונית לה והציע מניו־יורק אליה

 לפאריס, שתבוא ביקש חיובית. היתה התשובה
 תתקיים כי שנקבע החתונה, לקראת לקניות

בניו־יורק.
 חברה בלוויית לפאריס הגיעה שימחה
 מניו־יורק, הגיע שטרן וסטנלי ישראלית,

כמה נמשך מאורגן מסע־קניות החלה. והחגיגה

 כשיהיו טמבלים! תהיו אל שהוגש? הכיבוד
 לסטנלי כמו דולארים מיליונים עשרות לכם

 אלפי עשרות כמה תחסכו לא אתם גם שטרן,
 — להגיש שאפשר מה כל כיבוד. על רולארים

כשר. שיהיה העיקר חשבון. בלי הוגש,
 השעות עד ונמשכה בערב 7ב־ החלה ההילולה

 לפני עוד הסתלקו החתן־כלה אך הקטנות,
 היאכטה להם המתינה ניו־יורק בנמל המוזמנים.

 לירח־דבש יצאו ובני־הזוג סטנלי, של הפרטית
הקאריביים. באיים

 כל בין ישב הוא גם שידולובסקי? ויוסף
 וסיים משאכל, יותר שתה ושתה, אכל המוזמנים,

ושתוי. עצוב כשהוא הערב את
 לא להתחתן, אם — ממני עצה קחו קאצ׳קס,

 נגזר אם כבר! אז כבר אם יותר! נמוך בסטנררד
 כמה עם שלימזל שיהיה בבית, שלימזל שיהיה

בנמל... ויאכטה בבנק דולר מיליוני

 סהן שימחה
בפאריס קניות

ברומניה רומן
 עומר, דבורה הסופרת של הבת הקולוסיאוס,

 עתה מנהלת עומר, שמואל הבימה ומנהל
 עד אבולעפיה. של הפיתות כמו וטרי חדש רומן

 רציניים. גברים על אלכסונים כמה העבירה כה
 של בנו־הבכור ז׳ורבין בועז בעלה, היה אחד

ואחר־כך, ניצחית. לא אהבת־נעורים הפירסומאי,

 לא רומנים. אלא רומן, לא עליכם! עבדתי
 עבדתי למה והסביבה. דיזנגוף אלא רומניה,
 אין מדוע משעשעת. כותרת לי היתה לא עליכם?

 גיבורים, אתכם, נראה משעשעת? כותרת לי
 מוצלחת! יותר כותרת הקריאה אחרי ותדביקו
את שמנהלת הזאתי עומר, טלי :1 מס׳ רומן

עומר וטלי דבורה
בעיר גרוש

 טייס שהיה לב־טוב, עמום השאר, בין
 עתה והעוסק המצרים, בידי ונישבה בחיל-האוויר

כלבים. באילוף
 אברהם הוא האלכסון, בלי החדש, השם

 באוסטרליה, תז־יראן־ נציג כה עד שהיה שסי,
 !בו שאעיף ממליצות הקצ׳קס לארץ. עתה וחזר
 ! ושהלוואי לא־נורמלי, חתיו שהוא טוענות מבט,

 1 שש מזה טלי, כמו גרוש, הוא אברהם גם עליהן.
, אולי? יודע, מי לגרושה, ומגרוש שנים.

 ההולכת רבינוביץ, נירה :2 מס׳ רומן
 או לשמיר, זאפטה ובין טמי, במחזה מכות־רצח

 שלה הרומן הטובים. בימים כמו קצת, שרה גם זץ,
 ויוסי אלמנה, היא צחור. יוסי תת־אלוף עם הוא

 כדי ארוכה דרך לעשות חייב הג׳אבר גרוש.
 בפיקוד־צפון, מוצב הוא כי הג׳אברה, את לפגוש
 הצפון פעם, שהיה מה לא זה פיקוד־צפון והיום
לצפוווווון. הפך

לא? בצה׳׳ל, רוטציה יש מה, אבל
 צחור ויוסי רבינוביץ נירה

מהתנור חדש


