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 במסעל התערוכה ספטמבר מחודו!!
ת פתוחה תהיה תו שב  ב

שעות בץ 9־14.30 ה .3 0.
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 חייב זה לספר בכנסת כבר אני אם
 כאלה. דברים או היסטוריה ספר להיות
 על בטלוויזיה מסתכלת אני זמן לי כשיש

 הדוקומנטריות. התוכניות ועל החדשות
 אני משהו. ללמד שיכולות התוכניות כל

ולדעת. ללמוד מעוניינת נורא
נחמד. נורא היד, זה פרנק עם לחיות

 היינו ותמיד אינטלקטואל היה הוא כי
 כשאני אינטלקטואלים. לוויכוחים נכנסים
 עד לשכנע אנסה אני במשהו מאמינה

 את עושה זה בזה. מאמינה שאני הסוף
 יותר הרבה ואשד! גבר בין היחסים

מעניינים.
 לו שהיתה בחור הכרתי תקופה באותה

חב פתח הוא ציוד־אפייה. לייצור חברה
 ז כרטיס עבורי וביקש בינלאומית שיווק רת

 של יחסי־ציבור ואשת כמתרגמת עבודה
 ראד שאני זאת נימק הוא הזאת. החברה
 המיזרח־התי־ עם הקשור לסניף חיונית

 קל ולא ערבית מדברת שאני מפני כון
באמ ערבית שיודעות בחורות למצוא
הכר את וקיבלתי בת־מזל הייתי ריקה.

לע רציתי לא כבר אז אבל הירוק. טיס
בהוליווד. כשחקנית בוד

 בכל רום פרנק עם מסתובבת הייתי
 אבל מטמטמים, בתים בהוליווד. הבתים
 פרנק אחד שיום עד משעממים. אנשים

 ב־ לבד שבוע של חופשה לבלות לי נתן
 זאת באמריקה שנתיים אחרי ניו־יורק.

 לניו־ שנסעתי הראשונה הפעם היתד,
 גיליתי ניו־יורק את שראיתי ואחרי יורק.
 וזאת משעממת. עיר היא אנג׳לס לוס כמה

שם. רעים לא חיים לי שהיו למרות
ל למשל הולכת הייתי ראשון יום כל
 לא אלה הפלייבוי. בעל הפגר, יו של בית
 עם פתוח, בופט ככה היה זה מסיבות, היו

 י ההוצאות חשבון על הכל משגע, אוכל
 ויותר לו, איכפת מה אז ממס, פטור שלו,

 בד־ הם שם הגברים משבחורים. בחורות
 הבחורות רק הגברים, אותם רך־כלל

 ריאן את למשל, פגשתי, שם מתחלפות.
 שאני הרבה כל-כך כמה, ועוד ארגיל
זוכרת. לא כבר בכלל

טוב. היה האוכל כי לשם הולכת הייתי
משח גם והייתי סרט מקרין היה הפגר ויו
 הזדמנות היתה וזאת שם, שש־בש קת

 חיץ אבל כסף. קצת להרוויח בשבילי
 משעממים כאלה היו שם הגברים מזה
 מסוגל לא מהם אחד אף יתואר. לא שזה

ה בפעם מעמיקה. לשיחה איתך להיכנס
 בעצמו הפנר יו אז לשם שהגעתי ראשונה

 - רואה כשהוא והפגר איתי. להתחיל ניסה
 9 גלויה. בצורה מתלהב לא הוא יפה בחורה

 עם מסתובב הוא רוח. קור על שומר הוא
קרירות. ומפגין בפה לו שתקוע הסיגאר,
 מעוג־ שהייתי עסק איזה היד, זמן באותו

ש חשבתי טקסס. ביוסטון, לפתוח יינת
 ליו זד, על לספר טוב רעיון יהיה זה

שעמ זוכרת אבי אלי, בא הוא אז הפגר.
 ; נש- כשאני שלו, בבית במירפסת דתי
 על היה הוא ופיתאום המעקה על ענת
הת יפה. נורא שנראיתי זוכרת אני ידי.

לס ניסיתי שיחד, כדי ותוך לשוחח חלנו
ב עסק לפתוח שלי הרעיון על לו פר

יוסטון.
 קשוח כזד, פיתאום לי נעשה הוא אבל
 אז בעסקים.״ מעוניין לא ״אני ואמר:
 לקחת — מעוניין הוא במה תיכף הבנתי

 שלו. לחדר־השינה למעלה במדרגות אותי
 ״האם אותי: שאל הוא רגע אחרי ובאמת

ידע ?״ למעלה איתי לעלות רוצה היית
 לו ואמרתי למעלה עושים מד, בדיוק תי

 1 לצאת היה יכול כבר מה ״לא.״ בפשטות
 לא כבר לעולם הוא זה אחרי ממנו? לי

 הפריע לא זה אבל איתי. להתחיל ניסה
לי. שנמאס עד אליו. לבוא להמשיך לי

ה עיד ש א  ל
ה ה יפ מ כ ח ו

הר סניו-יורק הבחורות דעתי פי
בקליפור מאשר מעניינות יותר בה י

 סתם הן קליפורניה של הבחורות ניה.
 פצצות שיש חושבים כולם מטומטמות.

 לא בכלל וזד, בקליפורניה נורמליות לא
 יופי זה אבל יפות, בחורות שם יש נכון.

 שם והגברים ומטופש. קר כזה, אמריקאי
 1̂ חמש־עשרה, בנות בבחורות רק מעוניינים

 אני שבע-עשרה. מכסימום שש־עשרה,
בשבילם. זקנה הייתי כבר

 היו שם שהגברים איד משתגעת הייתי
אלי ניגשים היו הם לבחורות. מתנהגים

 להידפק?״ מעוניינת ״את ושואלים: הן
 וכשהייתי ככה לפנות העזו לא הם אלי

או הייתי משתגעת. הייתי זה את שומעת
אלייך דיבר הוא ״מה, לבחורה: מרת

2194 הזה העולם


