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אן קטי־אן היא יפהפיה אמיתית,
ביהוד כשהיא ללא מייק־אם או איפור
כלשהו על פניה .קצת קשה להאמין,
שהיא חושבת שהיא לפעמים מכוערת.
.מאז שאני בארץ ,פגשתי כמה
דוגמניות ישראליות .להפתעתי ,הן היו
מאוד נחמדות אליי .לא ניהלנו שיחות
ארוכות ועמוקות .ר ק ,הי' ו.גוד ביי״.
אבל זה יותר מאשר במלבורן ,שם
האחת רוצה לאכול את השנייה .שם אין
חברויות ,באים אל הסוכנות ,לוקחים
את הצ׳ק וזהו".

^ דגליים
שריריות
ךין טי־ אי ,בעלת הגוף המושלם,
 \ /מספרת את סודה. .אני רצה בכל
ערב  12קילומטר .בארץ אני רצה
בערב מסביב לכיכר־המדינה .באוס
טרליה היו לי כוונות להשתתף בריצת
המרתון .אני רצה כבר ארבע שנים.
רואים זאת על רגליי השריריות .אני
אוכלת הרבה לחם ,אבל לא נוגעת
בעוגות ,בשוקולד ,בממתקים וב
אלכוהול.
ומיהו ,בעצם ,דייווידי
דייוויד בורנשטיין ,יהודי ,איש־
עסקים אמיד העוסק בהשקעות בבניה,
הוא יליד פולין ,שהיגר בגיל צעיר
לאוסטרליה .לפני  15שנה הוא פגש
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מופיע בטלוויזיה ,לדויד רועד הפופיק,
שיהיה בסדר ,שיהיה טוב ,שיצליח .הוא
מתרגש בשבילו. .דן הוא ממש בחור
שיגעוני.״
הוא מספר לי על משבר גיל ה־30
שלו .מספר וצוחק ,ואני לא יכולה
להחליט אם הוא מדבר ברצינות .אבל
כשהוא אמר שנעזוב את זה ,אני מבינה
שבאמת הבן־אדם מרגיש שגיל  33זה
גיל מופלג .דווקא מתחשק לו לספר לי
שהוא קורא המון ,אבל זה לא נכון.
אוהב קולנוע ,אבל שיהיה בתוך
התיבה ,מול הספה בסלון.
מה שהוא באמת אוהב זה כדורגל.
.אמרתי לך שאני פרך.״
האם הוא מרגיש שהמאפיה הש
מאלנית שולטת בטלוויזיה וברדיו?
.איזה מאפיה בראש שלח״ הוא שואל
וצוחק. .תראי ,תפקידה של חתי־
קשורת הוא להתייחס ולדווח על
דברים שנעשים .כשלא ייעשו דברים,
לא יתייחסו אליהם .לא מבקרים את
האופוזיציה ,כי הם לא עושים כלום.״
בכלל ,הוא חושב שהעניק הזה של
המאפיה השמאלנית הוא תוצאה של
שילטון רגיש מדי וחסר־הומור.
פעם הוא ראיין את ח״כ מיכאל
קליינר בקשר לבית״ר ירושלים ,ניסה
להכניס קצת הומור לשיחה ביניהם,
ואמר שמי שבעט את הכדור לשער
בטח היה סוכן של סי־איי־אי אחר־כך
קיבל עשרות טלפונים ותלונות .אמרו
עליו שהוא המאפיה השמאלנית
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פיתחה בעבר מערכת־יחסים עניפה עם
מישפחת השאה הפרסי.
״הייתי בטהראן לפני המהפכה.
במשך  14שנה ביקרתי שם .היה לי
מישרד קבוע במלון אינטרקו־
נטיננטל .היו לי שם שש מתרגמות
מעברית לפרסית ולאנגלית .יצרתי
קשר אישי עם מישפחת השאה .עד
היום הם פונים אלי לייעוץ .לפני
חודשיים הוזמנתי לאנגליה ,כדי
להיפגש שם עם בן מישפחה המלוכה,
שביקש ייעוץ לגבי מהלכים מסויימים
שרצה לבצע .יכולתי לומר לו את מה
שאמרתי גם לאלמנה וגם לנסיכה
אשראף :שחומייני יגמור את הקא־
ריירה ,תפרוץ שם מהפכה נוספת מעו
רבת ,הנראית כדתית ,אך היא תהיה
קומוניסטית .אחרי מהפכה זו אני רואה
מהפכה נוספת ,שתחזיר את צאצאי
השאה למלוכה .לדעתי ,המישפחה
עדיין לא סיימה את תפקידה באיראן".

לרחל ) (39ונחום ) (42כהן נולד בימים אלה ילדם ה־.18
לזוג ילדים מ־ 10ימים עד  22שנים.
בצר להם עם מקרר קטן פנתה המשפחה לראש העיר
טדי קולק וע״י יוזמתו הברוכה ותרומתה הנדיבה של
חברת ״אמקוד; קיבלה משפחת כהן מקרר גדול
שיספיק לקרר את שקיות החלב הרבות שצורכת
המשפחה ביום.

ח ד ש !
ממש היום ,יצא ספרה החדש של דולן מלך
אינם )״מלכת המתח״ כפי שמכנים אותה
סופרים ועתונאים רכים בארצות־המערב(:

 .ב ח סו ת האפלה״
ספר מתח גדוש־פעולה ומלוטש להפליא ,על
המלחמה הנצחית שבין אירגוני הטירור לכין
שירותי הביון המערביים.
אסטרולוגית תמיר
הצלחה לעזר וייצמן

קטי־אן ודייודיד
הרבה הכרויות על שפת־הים
את נורית הישראלית .הם נישאו וחיו
באוסטרליה .נישואיהם עלו על
שירטון ,ונורית חזרה עם כתם
לישראל.
דייוויד בא לבקר את בתו פעמיים
בשנה .לפני שנה היתה נורית
בורנשטיין מעורבת בתאונת־הדרכים
שבה נפגעו סימה אליהו ואריק
איינשטיין.
,רייוויד סיפר לי רבות על ישראל״,
^
אומרת קטי־אן. .הייתי מאוד סקרנית
לראות את המקום.
.טיילתי בכמה מקומות .בעיקר
מצאה חן בעיניי ירושלים והשוק בעיר
העתיקה .זה מקום נהדר ,כמו בסרטים.
אם לא הייתי מכירה את דייוויד ,לא
הייתי חולמת לבוא לישראל".
ומה אומרים הוריה על הרומן שלה?
ייי ״הם כנר לא אומרים ,הם ויתרו מזמן.״
ולא מפריע לה שדייוויד מבוגר
מאביה? .לא ,בכלל לא .אני אוהבת
אותם מבוגרים ,כי בחורים צעירים
אינם יציבים ואינם יודעים מה שהם
רוצים.״

בעצמה .עליו אמרו את זה ,שפעם
אפילו הצביע לליכוד!
הוא חושב שהוא עושה עבודה
טובה .לא כמו מראיינים מסויימים,
שבעיקר אוהבים לשמוע את עצמם
ומשאירים מעט מאוד זמן למרואיין.
יש לו הרגשה שהוא טוב ,מפני שכל
הזמן הוא זוכר שהתפקיד שלו חשוב,
ולא הוא עצמו .העבודה שלו היא
לשאול שאלות ולהתעקש .כמו
שהתעקש ושאל את רפול ,וכשלא
קיבל תשובה שאל שוב ,ואז קיבל את
התשובה הרפולית המופרסמת. :אתה
תוכי שהיה מאושפז במיזרע!״
הוא רק בן־אדם ,והוא רוצה לקום
בבוקר ולהסתכל בראי ולראות סתם
בן־אדם .פעם הוא כבר אמר את זה
לעיתונאי ,וכשזה התפרסם ,כמה
חברים רצו להרוג אותו .אבל הוא מוכן
להגיד את זה שוב ,כי עדיין הוא מרגיש
ככה.
.הנה ,זה מה שיצא לי ...יש לך
כתבה?״

דניאלה שמי ■

מרים תמיר מתגוררת בדירה גדולה
במיגרלי־דוויד בתל־אביב .חדר עבו
דתה מעוטר בקיטעי עיתונות מי
שראל ,ארצות־הברית ,איראן והמיזרח־
הרחוק ,המספרים עליה ועל תחזיותיה.
ערב שנת  1972היא ניבאה בראיון
בידיעות אחרונות ,שתפרוץ מילחמה
ממושכת בין ישראל וארצות־ערב,
שגולדה תתפטר וכי יורשיה לא יהיו
משה דיין או יגאל אלון .היא ניבאה כי
אחרי הניצחון במילחמה ישראל תיסוג
מהשטחים ויושג שלום וכי בארצות־
הברית ייאלץ ריצ׳רד ניכסון פרוש
מתפקידו .למרות ניצחונו בבחירות
שם.
ואכן ,כעבור שנתיים פרצה מיל־
חמת יום־הכיפורים ,ניכסון התפטר
בעקבות פרשת ווטרגייט ,וכך גם
גולדה בעקבות המילחמה.
בראיון להעולם הזה ערב
ראש־השנה תשל״ח )העולם הזה
 (2088דיברה מרים תמיר על צעדים
רציניים לקראת השלום ,על הצלחה
לדיין ולווייצמן ועל רצח סאדאת בידי
בני עמו .בגין אכן חתם על הסכם שלום
כשדיין כשר־החוץ ווייצמן כשר־
הביטחון זוכים בחלק מהתהילה ,וסא־
דאת אכן נרצח במצרים.
עבור תחזיותיה גובה מרים תמיר
מחירים גבוהים .״אני הכי יקרנית
בעולם,״ היא מכריזה .לדבריה היא
יוצרת קשר אישי עם לקוחותיה,
שרובם רוצים לשמור על אלמוניותם
או על אלמוניות האישים ,שבשמם הם
פונים אליה. .ייעוץ ,כמו שאני נותנת,
חוסן הרבה כסף ,שיברון־לב ,סבל
וכמובן נזק כספי .לפני שאגי אומרת
למישהו את האמת על מה שאני מגלה
עליו אני בודקת את מידת רגישותו.
הנזק שנגרם בעקבות הביקור אצלי
הוא התשלום הגבוה ,אך אותו מרוויחים
הלקוחות בדרך אחרת.״

״לא תוכל להניחו מידך ,בטרם סיימת את העמוד
האחרון .מרתק ומסמר־שיער.״

״ניוז־וויק״

הוצאת ״כדים״  -ת״א.
להשיג בכל חנויות הספרים.

קמרה אובסקורה

המרכז ללימודי צילום
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להודי בוקר,אחה"צ וערב למתחילים
ולתלמידי שנה א' ושנה נ:
מערכת לימודים גמישה
מסלול מיוחד לתלמידי שוה מבת׳או
בהדרכת פיל פרקים ,חרצה בכיר
במחלקה לצילום • ת■״■•■״׳.
לכל הלומדים .קורסים נוספים ברישום,
ציור תולדות האמנות ועוד
הסדר חיוחד לחברי קבוצים.
תחילת שנת הלימודים■ 9.10.1983
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