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 השערורייה את הפך הזמן כי טוענת מנדי !יומו.

 השערורייה, פיצוץ עם לה, היו לדבריה ומיסתורי.
בררנית. הפכה השנייה, בדרך בחרה היא כסף, ין

 מדברת כשהיא מהתנ״ך. מצטטת ובקבלה,
 ה־ בשיא אומרת היא ישראל מדינת על

 על מדברת וכשהיא ״אצלנו,״ טיבעיות:
 מאליו, כמובן אומרת, היא עם־ישראל

״אנחנו.״
 פר־ סאז שחלפו השנים איתן כל במשך

יר שלא כמעט הסנסציונית, שת־פרופיומו
 העולם ברחבי גם העיתונים, מכותרות דה
הת האחרונה בשיה בישראל. בעיקר אך

 מול בתיאטרון הופיעה כשחקנית, פרסמה
 מפחד מי בקומדיה שמר גידעון השחקן

 הראשי התפקיד את גילמה מנישואין,
בור מייק מול בניו־יורק למל קוני בסרט
 היא וכעת אלילת־הילדים, והפכה שטיין

 שוב עובדת־סוציאלית, של תפקיד מגלמת
הרשלה. בסרט בורשטיין, מייק מול

 לא :תדמית מנדי משיה שהפעם אלא
בע גו, חטובת בלונדית, נערת־זוהר עוד
 ש־ ורגליים מהממות כחולות עיניים לת

 שעיניה ממוצעת, אשה אלא אין־להן־סוף,
'ורג עבים מישקפי־קרן מאחרי מסתתרות

שמרנית. בחצאית־מידי היטב מכוסות ליה

 פילוסופית ״גישה
לחיים״

 ב־ הרבה שעברה איטה היא נד* **
 ממוצעת אישה מכל היותר הרב חייה, 1*1

 מתחמקת או מסתתרת אינה היא בגילה.
מפו בעיניים חייה את ,וסוקרת מעברה
 מה מכל לקחים להפיק למדה היא כחות.
 במישפ־ דבריה את ומתבלת עליה, שעבר

 על המצביעות ובעצות פילוסופיים טים
שי סף על עומדת היא כיום רב. ניסיון

שהע גלוי־לב בראיון בחייה. מהותי נוי
 סוקרת הזה, להעולם בילעדי באופן ניקה
 בארץ, חייה את פרופיומו, תקופת את מנדי
 בקרוב להתחולל העומדים השינויים ואת

:בחייה
שאו מרפי בקרוב להתגרש עומדת ״אני

 לא האחרונות ־שבשנים נכון, אומנם לי.
נישו על לשמור המשכנו אך יחד, חייגו
 שאף משום אולי למה, יודעת אינני אינו.
בג אולי לגט, זקוק .היה לא משנינו אחד

 שברצוני מרגישה אני כעת הילדה. לל
 ואני חדשים, חיים חדשה, תקופה להתחיל

לגיטי שיש להרגיש כדי רק לגט זקוקה
מעו לרפי. נישואי תקופת לסיום מציה

 אולי אמביציוזית, בחורה הייתי לא לם
 אבל בחיים. קל כל־כך לי בא שהכל משום

)32 בעמוד (המשך

 העולמי. לפירסומה שהביאה פרשת־פרופיומו,
 מטופחת חייה, של השלושים בשנות יפה אשה

 במיבטא ואנגלית טובה עיברית דוברת מאוד, י
 עמה בתוך שנים עשר חיה מהוקצע. בריטי
 גלי־לחישות מכה עדיין סקרנות, מעוררת ועדייו

 שלא חידה עדיין מופיעה, היא שבו מקום בכל
נסתרה.
 מהרבה יותר אולי יהודיה רייס־דייוויס מנדי
ריש־ שבאורח למרות בארץ, המתגוררים יהודים

ה דתה את המירה ולא בקהלם באה לא מי
בתלמוד מפתיעה בקיאות מגלה היא נוצרית.

 מנדי שאולי. לרפי מנישואיה בתה השמונה, בתדנה עם
 מלעשות בעדה העוצרת זו היא דנה כי טוענת

שכאשה כיוון טובה, אמא היא לדבריה רוחה. על העולה כל את

 בכפר לומדת דנה אחרת. אם מכל יותר משתדלת היא עובדת
לעס ראש לה יש בוריין. על. ואנגלית עיברית ודוברת שמריהו

מאמה, שירשה אישי וקסם יופי והרבה מאביה, ירשה שאותו קים, --------3 1

הסוציאלית העובדת
אשה כי־אם וסכסית, חטובת־איבריס רת־זוהר
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