
 תימניים, במאכלים המתמחה בשלנית,
מישפחתה. בני להנאת
 הובילה גבוהת־הקומה וקסלר רנה
 בין מהמבטים רוריקה. אמא את בגאווה

שהיחסים להבין היה אפשר השתיים

במישחק. לימוריה המשך את לממן
 הרוג־ את ליוו מהמסלול כשיררו

 והרוגמניות־האמהות מניות־הבנות
 בתוך אבל רב, זמן עור מחיאות־הכפיים
רחש אחר. רחש היה חדרי־ההלבשה

הת קשה, עבורה גם יש והילה, זוהר
 כבר לרבה שלא וזיעה, מתח רגשות,

מהמא ההימנעות ועל הריאטות על
בעולם. הטעימים כלים

 עובדה
יפות לנשים

 היה אפשר מהאולם יציאה ף
 צופה מהבר. הקהל את לשמוע

 רומה נורא ״היא לשניה: אמר אחת
 ״אני מייר: הוסיפה אחרת אבל לאמא,״
 רומה רווקא והיא האבא, את מכירה
לאבא.״ מאור

ב שישבו הבוגרות שהנשים נרמה
 שבתצוגה, ההנאה מלבר קיבלו, אולם

 שלפעמים לעוברה, מחורש אישור גם
 יכולות יפות נשים כי אותה, שוכחים

 להן יש אם גם במחיאות־כפיים לזכות
קילו. 20מ־ ויותר שנה 20מ־ יותר
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ללמוד". כנראה, תמשיך, היא ״אבל שלה. ההוצאות את לממן העוזר
^ג0״ד:ן״.־ פזית של אמא י
גדולה מאמינה ״היא כזית: על והמספרת כמזכירה,

התי המאכלים ביחוד לאכול, ואוהבת בהורוסקופ,
 בית הוא שלנו ״הבית ומוסיפה: מכינה." שאני מניים

נרות ומדליקים החגים את חוגגים אנו מסורתי,
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וינת שר אמא
מואיזה:

 היא רינת בבנק. העובדת מואיזה, היא
כבבת״עינה. לה וחשובה היחידה, בתה

ללמוד!" תמשיך שרינת רוצה אני זמני, דבר זה ״הדוגמנות

הבת ער סיפוו יש מהו אחת רנר בגדים.
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 הכל, אחר ממש. של מיקצוע ללמדה

 ריקדה שנים שמדנה רינת למרה כבר
פסנתר. שנים וארבע

 אמה את הובילה כהן פזית
 המסורת שומרת יונה יונה. המתרגשת,

 ולהופעות, לתצוגות רגילה אינה
 בהן משתתפת שבתה העוברה למרות

וגם מזכירה היא יונה רב. זמן זה

 מאוחר יותר יוצאי־רופן. הם ביניהן
 של מאביה התגרשה שרוריקה הסתבר

 האחת תומכות ובתה האם ומאז דנה,
בשניה.

 ואמה, הבלה שני צערו אחרונות
 גם יחסי־ציבור. במישרר העוברת מתי,

 למיקצועה מתייחסים שני של הוריה
נוער הוא חולף. מיקצוע כאל הבת של

זה. את גם עברנו רווחה. ׳טל
 של גרולה מנה לאמא חילקה בת כל

 בתה, את חיבקה אם וכל מחמאות,
 אומרת מהן אחת שכל היה ונרמה

 נחזור לא אבל טוב, היה ״זה לעצמה:
שוב" זה על

 המשותף המופע הוכיח אולי
מלבר הרוגמנות, שבמיקצוע לאמהות

עדו באוץ ביותו המפורסמות מהדוגמניות שש
רואשוגה שדיגמנו אמהותיהן, עם ■חד למסלול


