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הקודמות חמדנות ש9וו שר בגוודן עלה

 לשח־ הצליחו שלא ישראל חגי כל **
החגי המאורעות מכל כראוי, אותם זר

 המאורע היא הצעדה בארץ, הקורים גיים
 ישראלי ביותר, האמיתי ביותר, הישראלי

 משנה ההופן־ מיום־העצמאות, אפילו יותר
ה המוני, התפרחחות־ושיעמום ליום לשנה
מצפצפים. פטישים ברעש מלווה

 ישראלי נוער מתאסף הצעדה לקראת
 ובמשך הארץ, קצוות מכל וצעיר בריא
קיבוצ בצד חיילים צועד. הוא ימים כמה

כו בנות־משקים, בצד בנות־משרדים ניקים,
 החמה, הישראלית לשמש מתחת יחד, לם

 משותף, ישראלי הווי יוצרים ושרים, הולכים
 יצי־ היא הצעדה משותפת. ישראלית שימחה

המקורית. האמיתית, הישראלית רת־ההווי
 סמל, הזאת היצירה מוציאה שנה כל
 ישראל את בדמותה המגלמת אחת נערה

 לראות רוצים שהיינו וכפי שהיא, כפי
הצעדה. מלכת זוהי שנה. באותה אותה

 שחורות. לפעמים בלונדיות. הן לפעמים
תמיד הן אבל פחות. יפות או יותר יפות

היש טיילור ״ליז ונקראה יפהפיה, קצינה
 צלול ובקול זקוף בגו פיקדה היא ראלית״.

 לצידה. צעדו אשר בנות שמונה־עשרה על
 גאולה. תיכון בוגרת משכילה. היתד, היא
 מרחוב מפורסם מנתח לאב, יחידה בת

 בכל, כימעט אותה חנן אלוהים דובנוב.
אותו. לאכזב לא השתדלה והיא

 קצר נסיון עשתה הצבאי, שירותה בזמן
 קיבלה ישראל, של לחיי־הזוהר להיכנס
 למורגנשטיין, מילה אף בסרט ניצבת תפקיד

 ווד הכוזב העולם את במהרה זנחה אך
 היבחרה לאחר ושנתיים — הזה מאכזב

 יעקבסון, גיא עם התחתנה למלכת־הצעדה,
וותיקה. עשירה למשפחת־חקלאים בן

 להיפך. חייה. את רות סיימה לא בחתונה
 משתלמת היא מכן, לאחר, שנתיים היום,
הארכיטק אצל עובדת אבני, במכון בציור

לוי. שמעון אצל רוקדת וגם גת, דורה טית
 ואפילו ויפים, בריאים חיים חיה היא

ומכ מנכסיה קצת ירדה ייקבסון כשמשפחת
נפגעה. לא היא מפרדסיה, גדול חלק רה

גובוב תמו
לה שקוראים כפי תמי

 כש־ שהתפרסם מיליונר, נער־שעשועיס של וגרושתו בת־עשירים
 ידועה עכשיו שווארץ. שמעונה הקודמת, אשתו ואת אותה היכה

ביותר. המפורסמות מנערות־הזוהר אחת עליזה, גרושה בתור דידיה,

חיים. מלאות הן ובנשמתן. בדמן ישראליות
 נעצרות כאילו הן נבחרות, שהן ולאחר
 שבוע, אחד, יום סמל. והופכות במקומן

 ישראל. של דמותה את בהן רואים שנה. אולי
 אחר־כך אחר־כך? להן קורה מר, — אבל

 לחיים, ונזרקות העיתון דפי מעל יורדות הן 1
 סמלים, אין ובחיים שונה. בכוח אחת כל
 נשואין, אהבות, בהם יש גדולים. ימים אין

כשלונות. הצלחות, אויבים, ידידים, גירושין,
ש מה את משיגות מצליחות, מהן חלק

 עדיין מהן חלק שרצו, כמו וחיות רצו,
 אינן ועדיין תועות עוד וחלק מחפשות,

לחפש. מה יודעות
★ ★ ★

״ש7צ 7בע עם דערד
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כ לעבוד התחילה יעקבסון, רנה גיסתה,
 והיא טכסטיל לבגדי בבית־חרושת סוכנת
כשרטטת. לעבוד החלה עצמה

 לשבח, בעלה צויין במלחמת־ששת־הימים
 בן־גוריון, של בהשפעתו המלחמה, ולאחר

בערד. להתיישב ללכת השניים החליטו
 טוב עתיד על לחשוב היה אפשר האם

 ישראלי של הראשונה למלכת־הצעדה יותר
* *

מה7ודהמצ7בע
הראשונה, המלכה בחירת לאחר

 מעל גרבוב תמר של דמותה התנוססה
 במיקרה, לצעדה הגיעה היא העיתון. דפי
מסוכ היתד, היא עכשיו. רק שמתברר כפי

 לחנך החליט והוא שלה, המפקד עם סכת
 אותה ושלח — לקח אותה וללמד אותה

עליה איים והוא להישלח, סירבה היא לצעדה.
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ה מ1נ1מ
מלכה. והפכה הלכה, היא בבית־סוהר.
 מספרת חיי״, על השפיעה לא ״הבחירה

 לחיי- לשאוף לי גרם לא ״זה כיום, תמר
 או דוגמנית, דיילת, להיות רציתי לא זוהר.

 לעולם לדיזנגוף, הגיעה היא אבל שחקנית.״
ממנו. לצאת והתקשתה האורות,
 בירק, לבני וכושלים קצרים נישואין לאחר

 ובשאר בדיסקוטקים מסתובבת החלה היא
 כנערת־ לפניה הולך כששמה מקומות־בידור,

 חנות־צילום לה יש ונוצצת. עשירה זוהר
 מסתובבת, והיא לירות, מיליון כרבע השווה
 — מהעבר מהגברים, מהחיים, מאוכזבת קצת

 על יותר, טוב עתיד על חולמת וכשהיא
תמצא. עוד היא אולי יודע, ומי וילדים. בעל

★ ★ ★
ומחפשת כודדה

 היום- חיי אל המלוכה מכם ירידה ךי•
 שגם לזו במיוחד קשה קשה. היא יום | 1

 דוידוביץ בלהה הקשה. בדרך לשם עלתה
 זמן שהתגרשו להורים הרוס, בבית נולדה
 חיי־ חיתה לא היא לידתה. לאחר קצר

בטו היתד, והיא לצבא, שהגיעה עד אושר
יותר. יחייך השירות, לאחר שהעתיד, חה

 ביותר הגדול המאורע היתר, הבחירה
 היא לה, קרה וכשזה אז. עד לה שאירע
 שחקני- בחברת האושר את מחפשת החלה

 חזרה לאילת, ירדה היא ידועים. קולנוע
כש קונרי שון בחברת בילתה לתל־אביב,

 חברותיה בודדה. היא היום — בארץ היה
 היתר, אם יודעת לא היא נשואות, כבר

 בבעל או זוהרת בקאריירה רוצה
 בחנות, כזבנית עובדת היא ובינתיים

מלכה. היחד, שבו ביום בגעגועים כרת


