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ידידה עם קולר איש־כוהסה
נמלט עבריין

 הגדולה הסערה שאת נראה אך
 עם רמון רינה דווקא גרמה ביותר 1

 שבין דיזנגוף רחוב קטע מעצרה.
 על לדון חדל לא לדיצה נסית

בעי מפורסמת רינה מעצרה. פרשת
 מצמד אחת היותה בעקבות קר ,.

 לכינוי זכו אשר התאומות,
 אחותה מור, תמי ״השוועסטערס״.

 החליטה מה משום אשר רינה, של
 לה דומה אחר, מישפחה שם על

 השתיים כשהיו מים. טיפות כשתי
 יכלו לא שלהן, העשרים בשנות
 ביותר הקרובים ידידיהם אפילו

ו שתמי בעיקר ביניהן, להבדיל
 בעלות נאות, שתיהן שהיו רינה,
תגו־ ובעלות ושנונות תמירה קומה

שפיצר איש־בוהמה
בסמים? סחר

 בדרך להופיע דאגו מהירות, בות
 תמיד כימעט לבושות ביחד, כלל -
 ניסו ורינה תמי זהים. בבגדים ,י

 בעולם הקשורה עבודה כל כימעט
 עסקו עיתונאיות, היו הן הבוהמה.

וב־ בהפקות לסרטים, בתילבושות
עומדת ממש אלה בימים מישחק. -

 כמלבישה לעבוד להתחיל רינה
 אמריקאי סרט של חדשה בהפקה
בארץ.
הו ומיד בערובה שוחררה רינה
 היא בכסיוז. אחותה עם יחד פיעה,

ה שלה, המעריצים לקהל סיפרה
 בקפד״האמנים שישי יום מדי מתכנס

יכו ״אני אליה. המישטרה יחם על
מת הם איך שלם ספר לכתוב לה

 זה עוצרים. שהם מי אל נהגים
 את ורומסים הורסים נבזות. ממש
 כל אל מתייחסים האדם. כבוד
 לא עוד אני רוצח. הוא כאילו אחד

 ש־ פוחדת אני הכל, לספר יכולה
 מיד אבל לי, תתנכל המישטרה

 שלי הזה העניין שייגמר אחדי
המדינה.״ כל את ארעיש אני איתם,
 התל־אביבית שהבוהמה ספק אין

האחרו בשבועות לחוצה מרגישה

 של הקבועים התושבים אל נים.
 אשר בלשים, הצטרפו דיצה קפה

 את לזהות אפשר רבה בקלות
 שולחנות ליד יושבים הם מיקצועם.

 לשיחות, להאזין מנסים הקפה, בית
 אחד את עוצרים בפעם פעם מדי

 לו מציעים הקפה, בית מיושבי
מלשין. להיות עיסקות
 שהישיבה לכך גרם זה מצב

 להיות הפסיקה אלה קפה בבתי
לעי ההדדית, החשדנות נעימה.

 קרובים, חברים כלפי אף תים
 ניל- שלהם בדרכם אולם גדלה.
 עובדי זמרים, השחקנים; חמים
 במיש־ הסרטים ותעשיות הבמה
 נוכחות להפגין ממשיכים הם טרה.

 תחת הנמצאים במקומות דווקא
ש מהם אלה הבלשים, של עינם

ממשיכים כה עד חשיש עישנו

ה סוחרי ואפילו חשיש, לעשן
למקו מלבוא נמנעים אינם סמים,

לכן. קודם באו אליהם מות
 יהיה מה עדיין יודע אינו איש
 שפיצר משה מור, רינה של גורלם
 הנציגים הם אלה אבל קולר. ושיש

 החדשה המיתקפה של הראשונים
 של הבוהמה על המישטרה של

 מיושבי אחד התמרמר תל־אביב.
 שאם יודע קטן שוטר ״כל כסית:

 שחקנית או ידוע זמר עוצר הוא
לכו זוכה הוא ומפורסמת, חתיכה
 לנו נדמה לפעמים בעיתונים. תרות
 לא זה השוטרים את שמעניין שמה

 שורות כמה אלא החשיש כך כל
 אחר־ לספר יוכלו שהם וזה בעיתון

 השחקנית את ״דפקתי :לחברה כך
 ד,זה.״ הזמר את דפקתי הזאת,

אבל לפירסום זוכים אמנם הם

 האזרחים על עצמם את ממאיסים
ב עבודתם, את עושים לא וגם

 אף יותר. הרבה חשובים דברים
להי הצליחה לא בעולם מישטרה

ו כחשיש. קלים סמים נגד לחם
 התוצאה הבוהמה. אצל מריחואנה

 שינוי תמיד היא כאלה מאבקים של
 מדינות מאוד הרבה יש החוק.
 לפני עבירה שהיה שמה בעולם

 בגלוי. נעשה היום שנים, כמה
ש אחרי סיפרו, הביטלס אפילו
 ממלכת הסיר תואר את קיבלו

 מריחואנה עישנו שהם אנגליה
 באקינג־ ארמון של השימוש בבית
 כבר הם הקלים הסמים היום האם.

 יודע לא אני הבהומה. אצל נורמה
 — המצב זה אבל רע, או טוב זה אם
 נלחמים, ואם בזה, להילחם למה אז

כזו?״ בברוטאליות למה

שלי" כולו "התענוגי
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