
בסר! הכוכבת תפקיד אל ממשק־ספו

 כפי דינר, נינט של עיניה הןהעיניים
 הישראלי בסרט מופיעה שהיא

ה הצבע בעלות הגדולות, העיניים עשרה. היו הם

השח של הגדולות ממעלותיה אחת הן הכהה, חום
 יופי דקיקה, גיזרה נוספות: מעלות הצעירה. קנית

מגוונת. ואינטליגנציה רב־צדדי חינוך ועדין, אצילי

בידוי■ עם בילוי
הביל״וי׳ תאומי עודד

־־ בסרט בעלה שהוא תאומי, עודד השחקן עם בילוי הוא זה במקרה
 חושב שלרגע עד ודל, מוגבל כה הוא הבילוי דבר, של לאמיתו זה.

מנצח. כמובן והאידיאל, מדי, רב זמן נמשכים אינם הלבטים אך המשק. את לעזוב

 שבמבואות העולים בשיכון חלון יד ך■
ו צעירה אשד. עומדת פתח־תיקוזה /

 ואצילה, דקיקה קומתה החוצה. מביטה
 שברירי. אופי לר, משמה הארוך צווארה

 ומבטה לרווחה, פקוחות הגדולות עיניה
 היא אולם שבחוץ. בחשיבה אי־שם נעוץ

 מרפסות של הארוך הטור את רואה איננה
 היא שבו לטור במקביל המתמשך וחלונות,

 תאומים בלוקים שרק כפי לו והדומה גרה
לרעהו. אחד לדמות יכולים ישראלי בשיכון

 אחר עולם רואה השחורחורת היפהפיה
 נוצץ שמה מרצדים, ניאון אורות לגמרי:

 הוליבוד, כף, מוחא קהל ענק, באותיות
 עיני אין מה וכי חדש. עולם פאריס,
 של אלפית תוך לראות, מסוגלות הדמיון
 נינט עומדת בדיוק, זה ברגע הן שניה?

 אפשרויות. מלא חדש, עולם סף על דינר
 הסרט בירושלים יוצג ימים שבוע בעוד

 בכורה בהצגת עשרה, היו הם הישראלי
זה. סרט של גבורתו היא נינט ממלכתית.

 הגורל צחוק זה. רגע על חלמה חייה כל
 חלום על סופית שוויתרה ברגע שדווקא הוא,
 כי המחשבה עם השלימה בו ברגע זה,
מתממש. החל אז דודקא — יתגשם לא

★ ★ ★ הרוח עם חלף ?א
 מצרים, באלכסנדריה, נולדה דינר ינט ך•
 כמה שנה• מעשרים למעלה קצת לפני ^

 לגלות; עוד מוכנה היא אין זאת בדיוק?
 הביוגרפיה על לחשוב צריכה כבר היא

 פונקציה ממלא הגיל בה שלה, הרשמית
פירסומית.

 צרפתי, בבית־ספר תחילה למדה היא
 לבנות, אכסקלוסיבי לבית־ספר ממנו עברה

 עבד אביה באנגלית. הלימודים התנהלו שם
 של המיוחדת באווירה גדלה והבת בבורסה

 שעות את במצרים. האמיתית הבורגנות
 טניס. ובמישחק בקריאה בילתה שלה הפנאי
 של העמוקה החווייה עליה עברה 12 בגיל
 עם בחלף ליי ויודיאן את ראתה היא חייה.
 ואז הסרט. את ראתה פעמים שלוש הרוח.

 מכירים שהפסיכואנאליטיקאים דבר קרה
 מאלכסנדריה היהודיה הנערה היטב: אותו

ה השחקנית עם עצמה את מזהה החלה
 לפחות היה זה במקרה מהוללת. אנגלית

 ההופעה השתיים: בין משותף אחד דבר
החיצונית.

 בה? פגע הבמה שברק ילדה עושה מה
 בתל־אביב או ברומא בפאריס, בניו־יורק,

 לאולפן דראמסי, לקורס להירשם יכולה היא
 התיאטרונים. אחד של ספר לבית או לבאלט,

 כאלה מוסדות קיימים היו באלכסנדריה גם
 בני רוב כמו נינט, בערבית. רק אך —

 מנותקת היתד, בעירה, היהודית הקהילה
הערבית. התרבות מן לחלוטין

הקוסמופולי החברה בקרב חייתה היא
 ש־ האירופי, התרבותי הגוון בעלת טית,

 הערבית התרבות עם מרפקה את חיככה
 היו כן על בה. להתערות מבלי המקומית,

 נינט בפני נעולים והאמנות הבמה שערי
ה קרשי על הראשונים צעדיה את דינר.
 ר,ראשו- המסחררות הצלחותיה ואת במה,
 עם חלף לא החלום אך בחלום. עשתה נות״

הרוח.
ב?יבוץ משונעים★ ★ ★

 מאוד צנוע — אחד פתח רק ותר ••
 בחגיגות ההצגות החלום: להגשמת — >4

 שום כיום זוכרת אינה נינט בית־הספר.
 רק היא אלה: בהצגות שמילאה תפקיד
 בבית ביקרה אחד יום הרבה. שהיו זוכרת

 תוכל לא שלצערה לה אמרה זו חברתה.
 לפעולה. לרוץ עליה כי בבית, להישאר

במקרה, לגמרי וכך, חברתה אל נלוותה נינט

 ] בהשומר חברה עצמה את מצאה
 לפני!! הרצה אחר־צהרים, ״באותו

 האשה.| של שיחרורה על החברים
 עוז* עיני לנגד נפתח שיכורה. משם
 גדלו בו לעולם דמיון כל בו היה

 ו ארצה, עלתה שנים כעשר לפני
 הצע׳ השומר של נחשונים לקיבוץ

 במצרינ התנועה חניכי ידי על נוסד
 עור לרקום חלומה החל לדבריה,
 הראשוני בפעם לי, ניתנה ״בקיבוץ

 ה לאהבתי עצמי את לתת האפשרות
 1 במחסן הירק, בגן עבדה ביום
 בשז במזכירות. או הילדים במטבח

 שניים עוד היו הצגות. תיכננר, פנאי
 גם שיגעה היא לדבר. משוגעים

 ע הדראמטי. לחוג שיצטרפו אחרים,
 במער הופיעה עברית לדבר שידעה
 היא הגדולה. התאווה מרוסית, תורגם
 ווליוז בשם רוסיה נערה של תפקיד
 מחברי איש ארוכים חודשים ומשך

 ווליו מלבד אהר, בשם לה קרא לא
 ניתנו היחידה המיקצועית ההדרכה

 כ נתגלה כאשר במקרה, לגמרי
 בקיבוץ הוותיקים המדריכים מן

 ה׳ ״הוא לבימוי. קורס אי־פעם עבר
 .היה נינט, נזכרת אטיודים,״ לנו

 לראו רוצה מאוד. יקרה פנינה נפלה
 אותה מוצאים אותה. מחפשים כם

 במק אותה מוצאים אותה, מוצאים
חיק.״

★ ★ ★
מא?׳ מכתב

ק חמש פני 1ך ל ד י נ ש
 ן שהודיע הארצי, הקיבוץ של /
 ללהקת שחקנים לקבלת בחינות כת

 ״ב! לתל־אביב. נסעה נינט הארצי.
 ״במז הבוחן. אותה שאל עובדת?״
 במזכירוו יושבת את טוב, השיבה.

 המכתביג אחד הדואר, את לך אים
 כ את מכירה אינך את שלך. לחבר
 שה! לך נדמה אבל המעטפה, שעל
 ב בקיבוץ. החברות אחת של ידה

 ה לחדר חברה אותה נכנסת בדיוק
 כיצד עבורה. מכתב יש אם ושואלת
 הדמיון בחברה מבט העיפה נינט

 נז היא פנים, כל על כך, — פניה
 חשד, מבוכה, הפתעה, רגשי חלפו

 ד,מ את מיד הסתירה היא מעושה.
 מ! להיפטר וניסתה לבעלה מיועד
הבלתי־קרואה. החברה מן האפשר

 לקבלה וביקש התלהב הבוחן
 ה! נינט, לא. :אמר הקיבוץ אך

 לקולקטיב יותר חשובה לתמחיר,
הארטיסטית. נינט

 תמחיראית, להיות בהמשיכה גם
 הצלחה של המשכר הטעם את נינט
 הכי נחשונים, חבר עוד עם יחד תית.

 יוצא חסדה בר־יוסף, של המערכון
 אודות רווי־רגשות, מערכון זהו

 נינט הרומי. הכיבוש בימי ישראלית
 הבס שבנה ,40 בת אשה של תפקיד

 לבעל; שנית הרתה עתה וזה 16 בן
 לציד אחדים ימים מזה יצא הבכור
 כוונתו על בעלה לה מודיע ועתה

 ד,רומא נגד המורדים, עם לפעולה
 של בעלה בפני מתחננת האשד,
 כ אשד, של הנימוקים כל מפעילה

 כה לה שנראית במה מלהסתכן ניאו
 יצ; לא בנם בעלה: לה מבשר לפתע

 ונהו — מחתרת לפעולת אם כי
 בעלה, חרב את עצמה נינט נוטלת

וינקום. שיצא כדי אותה לו
 ב — בקיבוץ וה את ״כשהצגנו

רק לא מספרת. היא תינוקות,״
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