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במטנת־הא־ להיבדק מוכנה ני
*>  אני כמה עד תגלה המכונה מת. //
 וניצחת כנה תשובה אשר!״ את אוהבת

 יו״ר של ידידתו ליבני, טליה נתנה זו
 כאשר ידלץ, אשר המודח קופתיחולים

 אוהבת היא אם ידידים על־ידי נשאלה
 בנק נגיד להיות שיועד מי את באמת
וכשל. ישראל

 ה׳ עירוני בתיכון מוריה על־ידי והוגדרה
 יותר ומאוחר עירת־הולדתה, בתל־אביב,

 התל־אבי־ שבשלוחה למישפטים בפקולטה
 כבעלת העיברית, האוניברסיטה של בית
אנאליטי. מוח

המצ ביותר, הכישרונית היתה תמיד היא
 הוריה, בית ביותר. המצטיינת ביותר, ליחה
התגו־ בו ואשר כהן, הרמן ברחוב ששכן
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עשתונותיה. את איבדה לבסוף אולם קור־רוחה, על עמרה תחילה נגדו פקודת־המעצר,

 בית־המישפט מאולם שנלקח לפני
 נפרדה באבו־נביר, תא־המעצר אל

המצלמות, לעיני עזיס, וחיבוקים בנשיקות ידלין

 עוד צידקתו כי ומאמינה חף־מפשע, הוא כי היום עד טוענת היא
 של המישפטית במחלקה כעורנת־דין מועסקת טלי לאור. תצא

• פתר ושלמה פן פטר :צילמו מישרד־הביטחון.
לידיד שלום

מאשר טלי

 השאלה את לשאול שהעזו ידידים, אותם
המ הצעירה, עורכת״הדין את האינטימית

 לא שנים, ארבע מזה בכל ידלין את לווה
 בין היחסים פישר על שתהו היחידים חיו

 ביותר ממנו הצעירה טליה, לבין ידלין
שנה. מעשרים
 מייוחד-במינו, טיפוס היא ליבני טליה

 שאפתנית, כנערה נחשבה מאז־ומתמיד
 בלתי־רגי־ אינטליגנציה בעלת דומיננטית,

 ומעבר מעל תמיד שהיו וחוכמת־חיים לה
בנות־גילה. לגבי למקובל
 מרכז תמיד היתד, כיום, 33ה- בת טליה,

ביותר מעולה כתלמידה נחשבה חברה, בכל

דו מישפחת ועם ואחותה הוריה עם ררה
 מרכז ארוכה תקופה שימש הפרופסור, דה,
 אמנים, אותו ופקדו ד,״טובה״, הבוהמה של

 ואנשי־רוח, סטודנטים שחקנים. משוררים,
 בתחומיהם שם בינתיים להם קנו שחלקם

 בו והדיונים התרבותיים הערבים השונים.
הקטנות. לשעות עד נמשכים היו

 שוחררה לצה״ל גיוסה מועד כשהגיע
ללי מייד כמעט ונרשמה בריאות, מטעמי
למישפטים. בפקולטה מודים
 עניין תמיד גילתה האישיים בחייה אך
 הם בשנים. ממנה מבוגרים בגברים דווקא
אופייה ואת רמתה, את יותר היטב תאמו

 לו היוותה לא שהבוהמה למדי, הממוסד
ניכ זו נטייה נאה. וקישוט קטליזטור אלא
 כשהיתה מאד, צעיר בגיל כבר בה רה

 של האישית ידידתו ארוכה תקופה משך
 מבוגר שהיה יואב־בר־אל, האמנות מבקר
 על שומרת היא ושאיתו שנים בעשר ממנה

היום. עד קישרי־ידידות
 שומרת היא שאיתו נוסף אישי ידיד

(״מו מרדכי עורך-הדין הוא הקשרים על
לי בתקופת חברה שהיה מי שורר, טי״)

 יו״ר אז היד, מוטי באוניברסיטה. מודיה
 פעילה היתד, וטלי הסטודנטים, התאחדות

זיושבת־הראש מפא״י של בתא־הסטודנטים

שלו.
מז היתד, לרפ״י, עברה הפילוג בתקופת

 ברפ״י התנועה. של תא־ד,סטודנטים כירת
 עד־ והנמרצת השנונה הצעירה התבלטה
 משה יעקובי. גד פרם, ששימעון כדי־כך

ובעצ בכבודו בן־גוריון דויד ואפילו דיין
ויעקו פרס אישית. התעניינות בה גילו מו,

ידידיה. עם היום עד נמנים ,ב
 אינם צרה שעינם וכאלה המלעיזים,

ש הוא פרם שימעון כי טוענים חסרים,
 המישפטית כיועצת עבודתה את לה סידר

 כי היא האמת אולם מישרד״הביטחון. של
דיין. משה בתקופת עוד במישרד עבדה טלי

 לערך, 23 בת בהיותה תקופה באותה
 יאיר לתיאטרון הסטודנט את הכירה

רובין. (״קויה״)

 הבוהמה מן
הפוליטיקה אל

 שעי־ הגברים מכל שונה היה ויה ך•
\ האימ הג׳יגג׳י קודם־לכן. יצאה מם /

 היווה עדיין, והבלתי־מסודר־בחיים פולסיבי
 מידידיה דרשה שטלי מה לכל גמור ניגוד

 לו, נישאה הכל לתדהמת אולם הקרובים.
 היום שהוא גיורא, בנו את לו ילדה ואף
 * קויה ברמת־אביב, התגוררו השניים .10 בן

 לימודיה את השלימה טלי בתיאטרון, שיחק
נמ גם היא מיפלגתית. בפעילות ועסקה

ל רפ״י של המועמדים רשימת עם נתה
כנסת.

 בעקבות נסעה הצעירה רובין מישפחת
 אמריקאיים, בסרטים קויה של הופעותיו

 עם שוב טלי נפגשת שם לארצות־הברית.
 מירי היא, אף עורכת־דין הטובה, חברתה

 למישפטים בפקולטה איתה שלמדה סגל,
 השתיים היו לימודיהן בתקופת בתל־אביב.

ש מירי זו היתד, בלתי-נפרדות. חברות
 מהראש, הבוהמה ציפור את לטלי הוציאה

 יותר, מבוגרת שונה׳ חברה לה הכירה
 ואנשי חופשיים מיקצועות בעלי שכללה

האוניברסיטה• סגל
 סגל, מירי שגם הוא הגורל צחוק אגב,

של קרובה ידידה מסויימת תקופה היתד,
22 .


