
בעי לשרת, התחייבה אותה בינלאומית,
 לה שאימן מי שנה. במשך בפירסומת, קר

 הכירה אותו הירש, רני היה זה שמן חוזה
כ שירותיו את ושכרה בארצות־הברית

עסקיה. מנהל
 הצמוד מנהל־העסקים כי מסתבר עתה

הרשמי. ולארוסה למאהבה הפד שלה
 המרעישים הגילויים אלה היו לא

מאמ מור רינה שלפה אותם היחידים
 התמימה, התדמית בעלת הנערה תחתה.

ש כבת־כפר שנראתה הכמעט־ביישנית,
 שינתה הגדול, לעולם תסתגל לא לעולם

מפליאה. במהירות תדמיתה את
מתגו היא שם ברומא, כיום חיה היא

המפו בגואנד־הוטר, הירש רני עם ררת
האיטלקית. הבירה שבמלונות והיקר אר

 חייה את לחשוף שלא המקפידה יבשה,
 דד של במראיין להתקנא יכולים הפרטיים,

 הראיון את מרינה לסחוט שהצליח ג׳נטה,
 בחייה. אי־פעם שהעניקה ביותר העסיסי

 זה בראיון מספרת שהיא הדברים כל לא
והמצי העובדות במיבחן אומנם עומדים

 כי לגלות להתאמץ צריך לא אבל אות,
לכך. טובות סיבות לה יש

:לג׳נטה מור רינה שסיפרה מה הנה
 במסי- החלה כמיס־תבל שלי ״הקאריירה

 זה במועדודקצינים־־ירושלמי. בת־ריקודים
 .20 בת אז הייתי .1976 מאי בחודש היה

 שלי החובה שירות את לסיים עמדתי
 עלה לא בחיל־האוויר. כסמלת בצה״ל,
 אבל בתחרות־יופי. להשתתף מעולם בדעתי
ביחידה. חמודה הכי הנערה הייתי

מיק-תבד
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 אמא, ושל אבא של ילדה הטובה, הצברית של אב־טיפוס אז היתה בטבעון, שגדלה
קיצונית. בצורה לסביבה יחסה ואד! דמותה את שינו הבינלאומי הזוהר בעולם וחצי שנר

 בסרט ככוכבת להופיע גם ונבחרה טסאנו,
 בכתיבת זה ברגע עסוקה רינה הוליוודי.

 אמריקאים מו״לים הערכות פי שעל ספר
בארצות־הברית.״ לרב־מכר יהפוך

 רינה סיפרה לשחקנית,״ גם ״אהפוך
 את לסיים מתכוונת אני ״אבל למראיינה,

 בכתיבה. ולהמשיך באוניברסיטה לימודי
 מנת על מים־תבל בתחרות השתתפתי לא

 עם בחורה כל קולנוע. לכוכבת להפוך
 יכולה מזל, וקצת חטוב גוף נחמד, פרצוף
 זה ספר, לאור להוציא אבל כוכבת. להיות

 בחורה לגבי במייוחד פשוט, כך כל לא
 כדי שלי בפופולאריות אשתמש לכן יפה.

סופרת. להיות
 קדומות. דיעות בעלי הם ״המדלים

מכו להיות חייבת אינטלקטואלית לדעתם
 ל- כלל בדרך נחשבת יפה בחורה ערת.

: .״,,ברוחה
 בעירום רוקדים

ם ^ מתעלסי בפומבי ו
 רינה סיפרה כמיס־תבל כחירתה ד

 היה זד. הראשונים ״בחודשים מור: ?
 של ולרוחבו לאורחו טיילתי נעים. תפקיד
 ומעניינים. חשובים אנשים הכרתי העולם.
 בשלושים ובשבועונים בטלוויזיה הופעתי
מר אני חולף שהזמן ככל אבל סדינות.

ה חבילת־דואר או כמוצר־מיסחרי גישה
ב שם להיות כדי לארץ מארץ נשלחת
שימוש.
 אלא לי ישאר לא להתמרד אנסה ״אם
שאי על ולוותר באתי ממנו לכפר לחזור

מעדי אני כרגע לכן לסופרת. להפוך פתי
 קטן. פיצוי ולקבל עצמי את להקריב פה

בי אבל למוצר־מיסחרי, להפוך הסכמתי
התל כדי המצב את מנצלת אני נתיים

פרסם.״
 בכתיבתו עוסקת שהיא הספר נושא על

 זהו האשה. הוא ״הנושא רינה: סיפרה
 מכדי מדי צעירה אני חיי. סיפור כמעט
 באופן לי נוגעים שאינם בנושאים לטפל
 קשיים בהרבה נתקלת צעירה בחורה .אישי.

תודות נס, בדרך ואחר-כך, להתבלט כדי
ן )39 בעסוד (המשך
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 כדי לארץ, מור רינה קפצה שבועיים לפני
התחיי אחר ולמלא מישפחתה את לבקר

באו שלה. העבודה חוזה במיסגרת בויותיה
 עם יחסיה את סופית ניתקה הזדמנות תה
 שלה, החשאי הרומן להיות אמור שהיה מי

 התאהבה בו לאור, נחי בשם מבוקש רווק
שנה. כחצי לפני בארץ, הקודם בביקורה

החל הכל______
ת ^ ב מסי ריקודים ב

 מור רינה נראתה האחרון שבוע ך*
 מו־ קלאב, בצ׳רלי מבלה כשהיא ^

בחב ברומא, ביותר המפואר עדון־הלילה
 הסבו עימד. יחד מפורסמת. בינלאומית רה

 רנאטו האיטלקי הקולנוע שחקן לשולחן
הנו האיטלקי הקולנוע מאפר סלבטורה,

ה מעצב־האופנה של הדוגמנית ג׳יל, דע
 ושחקן־הקולנוע היידי, ולאנטינו, איטלקי
 רינה רקדה שעימו ברגר, הלמוט הגרמני

והדוק. צמוד
 במייו־ מתמיהה היא זו אחרונה עובדה

 לשבועון שהעניקה ראיון באותו שכן, חד.
 חד מור רינה הצהירה ג׳נטה האיטלקי

 פגישתי גזעני. הוא ברגר ״הלמוט וחלק:
 שהוא לי הסתבר מאוד. אותי איכזבה איתו

 הצליח הראיון הופעת מאז אבל גזעני.״
 כי רינה את לשכנע ברגר הלמוט כנראה

 לא שלו הגזענות — עובדה כזה. אינו
לר ואף בחברתו לבלות לה הפריעה

עימו. קוד
 כל הפתעות. מלאה מור רינה בכלל,

 אותה שראיינו ישראליים עיתונאים אותם
כמעט סטרילית, כנערה אותה ■וגילו בעבר

 בארץ ביקורה בעת ,35ה־ בן הירש רני בחברת מור רינההארוס עם
 גלר אורי של אמרגנס בעבר שהיה הירש, שנה. כחצי לפני

 רני עם מור רינה מתגוררת עתה כמנהל־עסקיה. אז הוצג עופרים, ואסתר
 עתידה את יחד. גם וכארוסה כמנהל־עסקיה אותו מציגה ברומא, הוטל בגראנד

הראשון. ספרה את כותבת היא וכעת קולנוע וכוכבת כסופרת מור רינה רואה

 שנערכה הבינלאומית בתחרות כמיס־תבל, הכתרתה בטכס מור רינההנר מיס
 בכינוי זכתה שבעקבותיז אנטבה, מיבצע אחרי שבוע בהונג־קזנג,

 ששהתה בעת כי הראשונה בפעם מור רינה גילתה השבוע אנטבה״. ״מלכת
 אותה. לאנוס שס, שמירתה על שהופקד איש־הביטחון ניסה בהונג־קונג

במקום. השגרירות בעזרת בשקט לסיימה אלא הפרשה את לפרסם שלא העדיפה היא

 ונב־ הבמה על בכוח אותי העלו ״חברי
 אחר״ .,חיל־האוויר כ,מיס אחד פה חדתי

 וכי ישראל של למלכת־תיופי נבחרתי כך
מיבדתבל.״

 מגלה עודכת־דין,״ להיות רצתה ״היא
 מוצפת היא עכשיו ״אבל הג׳נטה, מראיין
 תבל. קצווי מכל ומפיקים מבמאים הצעות

להו באיטליה, חוזה על חתמה עתר. :זה
 הבמאי של בסירטו ראשי בתפקיד פיע

מוג- אנריקו של לצידו לוצ׳ידי, מאוריציו


