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 מאוד משהו זה נישואי־תערובת
 אני היהדות. את לעזוב כמו זה גרוע,

 שירדו, אלה על כלום להגיד יכולה לא
 גרה ואני זה את עשתה שלי אמא גם כי

 יותר באמריקה אנשים מזה חוץ בגולה.
 מתכוונת אני פה. מאשר דתיים

 מסויימת, במידה דתית אני לממוצע.
 שלא דברים יש מסויימים. בדברים

 פה. גרה הייתי אילו שומרת הייתי
מו כ מה? •
 בימי לבלות יוצאת לא אני כשרות,

 כל קידוש עושים אנחנו בערב. שישי
שבת.
לבית־כנסת? הולכת את •

לפעמים.
דתית? יותר היית טעם •
כן•
קרה? ומה •

 ואנחנו דתיים הילדים כל בבית־ספר
 שלי החברים רוב לדת. קרובים יותר

רגיל. מאוד דבר וזה שומרי־שבת, הם

תל־אביב בזזו!ז אברהם יורדת
מחברותיי...״ יותר כסף עושה .אני

 היהודים את תאה כשאת •
 שאתם מרגישה את החרדים,
אומה? לאותה שייכים

 יודעת לא אני שכן, מרגישה אני
פנאטים. הם מרגישים. הם איך

 יותר לך שיש מרגישה את •
גוי? עם מאשר איתם משרתך

התורה. ויש משותף עבר יש
 זה מה היום־יום, בחיי אבל •

משנה?
 יש מלאכותיים בדברים משנה. זה
 בהיסטוריה אבל הגוי, עם משותף יותר

 נעשו הם החרדים. עם משותף יותר יש
 ואנחנו מסויים במקום גרו הם כי כאלה

אחר. במקום
אליהם? סימטטיה לך יש •
חיים. שהם בדרך שמחים הם

ל ב א את שונאים הם •
ישראל.

כאלה. הרבה שיש חושבת לא אני
 מה יודעת לא אני ולאלה כאלה, יש

 לא אני נכון, לא שזה חושבת אני לומר.
 להרגיש יכולים הם איך להבין יכולה
ככה.
 עם שתתחתני סיכוי יש •
כזה? אחד

 אי־פעם שאהיה חושבת לא אני
עליי. להשפיע קל לא בתשובה. חוזרת
 החיים את תאה את איך •
בעתיד? שלד

 כל קודם יהיה, מה יודעת לא אני
 אני הלימודים. את לסיים רוצה אני

 עובדת ואני ואופנה, מיסחר לומדת
 להתפתח. ומתכוונת

עשירה? להיות רוצה את •
 אני אבל העיקרית, המטרה לא זו
 מאוד זה נוח, מאור לי שיהיה רוצה
 לא זה אבל גדלתי, כך כי לי חשוב
חשוב. הכי הדבר

 הסיבות אחת לא זו כסף •
כאן? לגור באה לא את שבגללן

 בישראל כי מהסיבות, חלק זה אולי
 אחרים דברים יש אבל קשה, יותר

 יותר הדברים פה כשאני כאן. חשובים
 לעשות לרוץ, רק זה ניו־יורק קלים.
 נינוח, יותר אתה פה שיגעון. זה הכל,
 שיהיו אחרים דברים יהיו פה אחיה ואם
חשובים. לי

קתירה? לעשות תצה את •
 מה וזה עכשיו מתחילה אני כן.
בעתיד. לעשות רוצה שאני
 יתן לא בעלך אם יקרה ומה •

לעבוד? לך
 מישהו עם שאתחתן מקווה אני

 חושבת לא אני כזה, יהיה שלא
 לי יתן שלא מישהו עם שאתחתן

לעבוד.
ש  חברות שלך לאמא •י

עובדות? ולא בבית שיושבות
הבעל. דרך שנושמות נשים אלה כן,

 גם במישהו. תלויה להיות רוצה לא אני
 יותר ועושה קשה עוברת אני עכשיו

 תלויה ואני שלי, אחרת חברה מכל כסף
 בעתיד גס אחר. אחד מכל פחות בהוריי

 אם בגבר. תלויה עצמי את רואה לא אני
יכולה. אשה גם — לעבור יכול גבר

ל כו  שאת מצב להיות •י
כביסה? יעשה והגבר תעבדי

 נדיר. מצב זה אבל לי, איכפת לא
 אני ילדים יש שאם מצב רוצה אני

 חודשים לכמה חופש לקחת אוכל
לעבוד. ולחזור
תלויים יהיו לא שהדברים •

ה קב ר
 שיוויון. להיות שצריך חושבת אני

 היא כי קשה, יותר עובדת שלי אמא
 חוזרת וכשהיא בערב, 6 עד במישרד

 הראש את לשבור צריכה היא הביתה
לארוחת־הערב. להכין מה

בסדר? מצב וזה •
גדלו. הם וכך חיים כולם כך כי כן,
טנימיסטית? לא את •

 זה קודם שאמרתי מה חצי. אני
 אני בעתיד שלי. המישפחה לגבי בסרר

 ככה. גדלו הוריי בסדר. שזה חושבת לא
 תצא שאמא רצה לא אבא בהתחלה

פשרה. מעין זו ועכשיו לעבוד
תהיה לא שלך המישטחה •
ה כ

 לא אני אבל שלא, מקווה אני
 מסתובבים לא כאלה גברים כי יודעת,
הרבה.

 חושבים שלך •החברים
כמוך?

 יודעת לא אני אבל אומרים, הם כך
 לא אני הזה. בעניין רציניים הם כמה

למעשה. יגיע כשזה יהיה מה יודעת

 לא דתית בחורה שאת זה •
חבר? לך שיהיה מטריע

 בזה אין יש, שלי החברות לכל לא,
רע. דבר שום

סכס? עם ומה •
 למדתי אבל לי, יאמין לא אחד אף
כלום. עושים לא החתונה שעד
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שלך? החברות גם ככה •
 אני עכשיו, מרגישה אני כך הרוב.

 עכשיו עד בעתיד. יהיה מה יודעת לא
 את לשבור שארצה גבר פגשתי לא

 ,25 בת אהיה אם איתו. שלי הבתולין
 אבל חשוב, יהיה לא כבר זה אולי

צעירה. עוד אני עכשיו
הגבר? אומר ומה •
עכשיו. אחד יש
עניין? וזה •

 בינתיים. סכס שיהיה רוצה לא אני
 אני כרגע אבל חשוב, שזה יודעת אני
 רוצה אני אחד. אף על סומכת לא

מו לא עוד צעירה, עדיין אני לחכות,
כנה.

 .18 בת כשהייתי קודם, חבר לי היה
 כל־כן־ לא זה בישיבה גדלה כשאת
 לא זה שם חיי־מין. אין אחד לאף חשוב.

 עושים לא מעשן, לא אחר אף פה. כמו
 בית־ בציבור. ידיים מחזיקים לא כלום.
שומר. מאוד הספר

ל ב א  בנים יחד לומדים •
ובנות?

שמפרידים. נושאים מכמה חוץ כן,
 אמרה אי־טעם שלך אמא •

 יעד בתולה להישאר לך
החתונה?

 מודרנית, מאוד שהיא אומרת היא
 לא אני שמרנית. מאוד היא אבל

 תגלה היא אם תשמח שהיא חושבת
החתונה. עד חיכיתי שלא
עלייך? סומכת היא •
שלא. סיבה אין כן,

ת א  לבוא הטעם רצית •
בישראל? לחומש

ז , •כ בעיות? עשתה לא והיא •
לא.

א הי  באה שאת ידעה •
חבר? לטגוש

הסיבה. לא זו אבל כן,
ת א  היית שאילו יודעת •

אחרת? היה הכל טה גרה
 אנשים מה משנה זה יודעת. אני כן,
 החברים רוב וחושבים. מאמינים סביבך

 עד חיי־המץ עם לחכות חושבים שלי
משפיעה. מאוד הסביבה החתונה.

 על אצלכם מסתכלים איך •
בתולה? לא כבר שהיא חברה
 מבינה. הייתי לא שנתיים לפני
 שתעשה. — רוצה היא אם כן. עכשיו

 עכשיו. נכונה החלטה לא זו בשבילי
לזה. מוכנה לא עוד אני ריגשית

ת א  עם זה על מדברת •
שלך? החברים
 שזה חשבנו שנתיים לפני בוודאי.

 את חבר, כשאין שנה. חצי לפני גם רע.
 בכלל יכולה את איך חושבת לא

 יכולה אני חבר כשיש אבל להתפתות,
להבין.
שלך אמא עם מדברת את •

עלזה?
 שאתחתן שעד לה אמרתי תלוי. זה

 אני אבל יחסים, לי שיהיו רוצה לא אני
 לא אנשים פה מדברת. ממש לא

 יודעת שלי אמא אבל מאמינים,
 ילדות עם אחרת זה שבאמריקה

יהודיות.
ה ר יהודיות? ילדות •

אתה היי־סקול לישיבה כשהולכים
צנוע. מאוד
 זה יהודים לא ואצל •

אחרת?
 לא אחד אף ידועה. עובדה זו בטח,

 אחרת. זה מישיבה אנשים אבל מבין,
טוב? הכי בית־הסטר זה •
 להתקבל וקשה טוב בית־ספר זה
אליו.
 בניו־ בעיתון רואה כשאת •
 או ישראל, על כתבות יורק

מסתכלת? את בטלוויזיה,
 מעודכנת להיות רוצה אני בטח,

שקורה. במה
שם? עיתון קוראת את •
. כו•
יום? כל •

 על יום, כל כמעט עליו עוברת אני
פוסט. או טיימס, ניו־יורק

 חדשות רואה את •
בטלוויזיה?

תמיר. כן,
קורה? מה יודעת את •

מנסה. אני הזמן, רוב
עניין. זה החדשות טה •
 להם חשוב כי להבין, יכולה אני כן,
דברים. קורים הזמן כל קורה. מה לדעת

 גירה טלפונית בשיחה נוזבת. היתה הידיעה
־ וחותמות חובות רק קניתי מוסא״ו: שלמת

 את מוסאייף שלמה סיים *^ילו
 שהעולם יתכן היסודי, בית־הספר

 היה הוא אי־פעם. עליו שומע היה לא
 לאוניברסיטה, גם ואולי לישיבה, הולך
 לרב או למדעי־היהדות למומחה הופך
אביו. שרצה כפי בתורה, גדול

 את סיים לא מוסאייף שלמה אולם
לישי הלך לא וגם היסודי, בית־הספר

 מולטי־מיליונר, כיום הוא כן ועל בה,
 שהתפרסם שם, בעל סוחר־תכשיטים

 קניית״ענק בגלל כולו בעולם השבוע
 של והדוכסית הדוכס של מעזבונם
וינדזור.

 של במחיר קנה כאילו פורסם בארץ
 הדו־' של תכשיטים דולר מיליון שישה
 הבריטי המלך בעלה, לה שקנה כסית,

בסוף שוויתר האיש — 8ה־ אדוארד

 בצורה עליהם שהתחרו אחרי שנדרש,
 וג׳ון טיילור ליז כמו כוכבים היסטרית
קולינס.

 בשישה פריטים קנה אכן מוסאייף
 של מעזבונו דווקא אך — דולר מיליון
וחות עתיקות חרבות קנה הוא הבעל.

המנוח. הדוכס של מאוספו מות
שה עד־כה האלמוני הישראלי מיהו

בינלאומית? לדמות לפתע פך

 11מ־ אחד הוא מוסאייף למה **ץ
 כיום מוסאייף, רחביה של ילדיו

עתיקה. בוכארית מישפחה בן ,96 בן

 כדי כס־המלוכה על 30ה־ שנות
 גרושה אז היתה היא לאשה. לשאתה

 כפרס- סימפסון. וולים בשם אמריקאית
 וינד־ של ״הדוכס בתואר זכה תנחומים

 ובעושר באושר אשתו עם וחי זור״,
 הוא, שנפטר עד שנים, עשרות במשך

אחריו. והיא
למ תכשיטיה הועמדו מותה עם
 הכניסו הפריטים 306 פומבית. כירה
תר שאותו דולר, מיליון 50 של סכום

 המחקר למכון בצוואתה הדוכסית מה
 פסטר, לואי שם על הצרפתי הרפואי

 הידיעה, לפי מחלת־האיידס. חקר למען
 האלה מהתכשיטים חלק מוסאייף קנה

דולר. מיליון שישה של בסכום
 הכחיש השבוע, טלפונית, בשיחה

 שום קנה לא הוא הסיפור. את מוסאייף
כ הדוכסית. של מעזבונה תכשיטים

 כי למסקנה הגיע לתכשיטים, מומחה
המחיר את שווים אינם התכשיטים

 כדי בישיבה, ללמוד אותו שלח אביו
ה דתי, איש האב, מפורסם. רב שיהיה

 הבוכא־ בשכונת בתי־כנסת כמה קים
בירושלים. רים

בישי יתבזבז שבנה רצתה לא האם
 פרוטה אספה הבית משק "מכספי בות.

 ► לבית־ספר הבן את ושלחה לפרוטה,
 הביתה הגיע הימים שבאחד עד חילוני.
 תשלום שתבע מבית־הספר, מיכתב

 המיר־ על לאב נודע וכך שולם, שלא
הבית. מן הבן את גירש הוא מה.

 רבה. תושיה אז כבר גילה שלמה
 לציחצוח־נע־ תיבה מערבי רכש הוא

 בשכונת אביו לבית מתחת ישב ליים,
 ״מוסאייף גדול: בקול וקרא רחביה,
נע מצחצח מוסאייף נעליים! מצחצח

־* טוב!״ הכי ליים
הש לא המבוייש האב עזר. לא זה

עימו. לים
לחיל־ והתגיים גילו את זייף הבן

ברטון וריצ׳ארד טיילור ליז
היסטרית צריחה


