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במי■ תמיד נראית כלה מדוע יודעת את
טבה?
מדוע? •

 איכפת ממש שבו היחיד היום שזהו מפני
 ומטפחת טורחת היא אז נראית. היא כיצד לה
ומתקשטת. ומתאפרת, עצמה, את

 יפהפיות לנשים לעזור היא שלי המטרה ,
 מי שגם ולדאוג זמן, לאורך כד להיראות
 תיראה — מהמם ביופי אותה חנן לא שהטבע

במיטבה.
חשוב, כל־כך הוא חיצוני ויופי •
בחיים? מרכזי למוטו להפוך בדי

 כאילו מאמינה! לא אני שואלת? היא מה
בחיים! חשוב זה כמה ער יודעת לא שאת
לאימ התפתחה לאודר״ ״אפתי •

 שלך, החיצוני המראה בזכות פריה
״פחות תכונות כמה עוד לך שיש או

בחיים? חשובות״ נ
שהתמדתי. מפני שהגעתי לאן הגעתי אני

 אני התמדה. — שלי 1 מיספר התכונה זוהי
 מתמידה. שאני כשם שאפתנית לא אפילו

 להפיל מנסה את פח לאיזה מבינה אני אבל
לך... שיילך חושבת אולי את אותי.

 הקוסמטיקה של הסוד גם היא התמדה
להיראות תוכל אשה התמדה בעזרת שלי.

 דבקות של עניין הכל זה זמן. לאורך יפהפיה .
והתמדה. במטרה

יהודיה. את •
נכון.

גאה״? ״יהודיה שמכונה מה •

בישראל? פעם ביקרת •
פתאום! מה לא, מעולם

מדוע? •
זאת? שאלה מין איזו מפני...

מדוע? שאלה. •
 אני טסה. לא אף־פעם טסה, לא שאני מפני
בע־ ארצות־הברית. ברחבי ברכבת רק נוסעת

בקונקורד. לטוס התחלתי באחרונה צם,
 אז באמריקה, פה, עשיתי הכסף את בכלל,

במ לחפש לי יש מה להיות. צריכה אני כאן
בעולם? אחר קום

ש שניים או יהודי מבירה אני •
בישראל. לחפש מה להם יש

 אני לך: אומר אני משהו? לרמוז מנסה את
 להדגיש צריכה שאני חושבת לא ואני יהודיה,

 לא אני לא! — אני אבל מדגישים, כולם זאת.
 טובה. גאה, יהודיה אני אבל דתית, יהודיה
לרמוז? מנסה את מה אז לי. האמיני

שאולי  ריגשית בעייה לך יש •
 למכור התחילו ולכן ישראל, לגבי
רב. כל־בך באיחור מוצרייך את שם

נכון! לא זה בישראל? מוצריי את מוכרים
בכך! עניין לי אין להיות! יכול לא

עובדה. פשוט זאת •
 בדרך נמכרים הם אולי להיות! יכול לא

 אין ישירה. רישמית, בדרך לא אבל עקיפה,
מוכרים! לא להתווכח: מה על

 פשר מה אבל מוכרים. מוכרים, •
האגרכיבית? הנימה
לישר מוצרים למכור רציתי שנים לפני

 לשם ההכנות כל את עשיתי רציתי. מאוד אל,
 ורבלזן רובינשטיין שהלנה לי הסתבר ואז כך.

 הישראלי לשוק נכנסים מוצריי שאם איימו
צעדים. תנקוטנה הן —

הנוכ במימריה היתה לא עוד שלי החברה
 למישמע התכופפו בישראל ואנשים חיים,

מתחריי. של האיומים
 הוא אבן. לאבא אז פניתי לי. כאב נורא זה

 בשדה־ התמצא לא אולי לעזור. היה יכול לא
הקוסמטיקה.

 הזה, הסיפור את לעולם מזכירה לא אני
 לדבר אותי גררת בליבי. עמוק זאת שומרת

 את למכור עניין כל לי אין אבל כך, על
 לי אין גדולה, כשאני וכיום, בישראל, מוצריי

צורך. גם
תבק אל ועוזרת, תורמת שאני זה לאור אז

אני. יהודיה איזו תשאלי ואל אותי ,ר

 וק רא ■■אני
אמא!״ שר הבו

ם ־* ה מ  בראשות לזכות סיבטיך •
ניו-יורק? עיריית

 לו נחשף, מתראיין, איתר, יושב הייתי לא
 — משוכנע! אבל — משוכנע הייתי לא

, שאנצח!
״לרוץ״? ההחלטה רגע את זוכר •
 משוכנע הייתי בדצמבר. מתישהו היה זה

 נהדרת עיר ולהיות לחזור יכולה שניו־יורק
ו... שהיתה כמו

ה ת א ו לקדמו אותה תחזיר •
תה?
 לשנות. יכול שאני מאמין אני כן,

ה מונ ת ה בתדי מופיעה שלך •
 בימים בטלוויזיה גבוהה די רות

 מכע־הב• את התחלת מדוע אלה.
כל־כך? מוקדם חירות
 מבין הפחות־ידוע המועמד שאני מפני

הא המישדרים ברירה? לי היתה המועמדים.
כסף של שאלה רק זאת לה,

אמא? של בכך שלך, במיקרה •
״קמפיין״ עושה אני אבל שתגידי! ידעתי

מ רץ חודשים, שלושה כבר (מסע־בחירות)
צי ניסיון לי יש מופיע. נואם, למקום, מקום
כשג שכיהנתי תשכחי אל עצמי. משל בורי
 הפרובל־ בתקופה בווינה ארצות־הברית ריר

ולרהיים. קורט של מטית
משנה. יותר קצת אולי כיהנת •
ממני ביקש לא איש פרשתי. אחר־כך כן,

ביוזמתי. זאת עשיתי — לפרוש
ה ז  תקופות לכהן חריג, קצת •
הדיפלומטי. בשרות שכאלה קצרות

 לשרות להירתם התכוונתי סיבות. לי היו
לפוליטיקה. ״לרוץ" הציבורי,

של הכלכלי הגב היה וכמובן •

שבאלה. חריגות לך שאיפשר אמא,
של הבן רק לא אני משלי. רקורד לי יש
■ ■ ■ אמא!

ה ש ק  אפתי של הבן להיות •
לאודר?
 התרשמת ולחוד, ביחד כעת אותנו ראית

 מהאישיות שלה, הפעילות מדרגת בוודאי
 תשפטי כלפיה. יוצרת שהיא מהיחס שלה,

בעצמך.
ה על ״רץ״ שאתה להניח יש •

 אותם על בניו־יורק. היהודיים קולות
 ראש־ גם מתמודד בדיוק הקולות

 הדמוקרטי, קוץ׳ אד הנוכחי, העיר
סי את מקטין זה יהודי. הוא שגם

כוייך?
 העברת של שאלה שזאת חושב לא אני '

 בניו־יורק מכהן קוץ׳ ליהודי. מיהודי השילטון
 ליהדותו, קשר כל ללא תקופת־מה. כבר

 איכות־ של חריפות בעיות בניו־יורק קיימות
 חוסר לקוי, ציבורי חינוך סמים, פשע, חיים:
 אלה המיסוי. של בלתי־נכונה וחלוקה בדיור

לע מתכוון אני ובכך נידיורק, של בעיותיה
 הדגל את קוץ׳ מול לנפנף מתכוון אינני סוק.

ליהודים. יותר טוב מי להוכיח ולנסות היהודי
 מבין ביותר חושש אתה ממי •

 על־ידי הנתמך מדיקסן, המועמדים?
 מג׳וליאני, או מקוץ׳? ג׳קסון? ג׳סי

ניו־יורק? של הכללי התובע שהיה
 משתדל אני בעד. אלא נגד, רץ לא אני

 על זמן מבזבז לא ובסיכויי, בעצמי להתרכז
שוליים, דברים
 לאודר״ אפתי של ״הבן בתור •
לנצח. חייב אתה

מתכוונת? את למה
ש לי, הודיעה שלך שאמא לכך •
 — ראש־עיר להיות רוצה הילד אם

יהיה! הוא
 אני אהיה, אני כזה. דבר לומר לה מתאים

אנצח.
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