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ה אומרות...חה הן אומרים...מה הם אומרות...מה הן אומר׳□...מה ה□

טימור: משהיעקזבי: נדה
מוניע שידור ראחו ,הנחו

שריד בחלומות־הזוועה

לם: ב!
אני - מסיכות אוהב ״איני

הטיבעי!״ היופי את מעדיף

 הדיונים נערכו שבו הראשון, יום של האייד בלילה
 המתבקשות, והגזירות הכלכלי המצב אודות הנוקבים

 שר- של היפה רעייתו יעקובי, נלה עם לדבר בחרתי
 שרבים בזמן בדיונים. שהשתתף הכלכלה״והתיכנון,

 למהדורת״החדשות, להאזין שעה מדי רצו מעמך־ישראל
 נשמעה חדשות, מכות עליהם ניחתו האם להתעדכן כדי
לחלוטין. רגועה נלה

 איך כלכליות. גזירות אי־אלה יפלו הלילה •
מישפחתך? ועל עלייך ישפיעו הם לדעתך
 כהפקות עובדת אני מוכרחה! אני לעבוד. אמשיך אני עליי?

 אני שלנו, המישפחתי הסל בעיקר. יצוא לצורך דיברי״דפוס,
 יותר עוד בצימצומים אבל לחיות, נמשיך ייפגע. משערת,
מי־יודע־מה. רמת־חיים ניהלנו לא עכשיו עד גם גדולים.

 ילדה לנו שיש בייחוד קשה, זה משכורות. משתי חיים אנחנו
צרכים. לה ויש מטפלת המעסיקה קטנה,

 הוצאות שלנו בסעיף־ההוצאות שאין באמת הילדה, מלבד
 לנסיעות באשר דווקא. יוקרתי ביגוד קונה איני יוקרתיות.

 בעיה היוו לא הן באל־על, לשעבר כדיילת־אוויר עבורי, לחדל?
 הפכו הן דולארים, 300 בסך היטל־המס אחרי כעת, אולם כספית.
מותרות. לסעיף
 כאשתו דוגמה, לשמש צריכה שאת סבורה את •
 שאת או החגורה, את להדק הדורש שר־כלכלי של

פרטית? אזרחית
 אם גם אחר, אזרח כל כמו היא שר של שאשתו חושבת אני
 הפכתי מאז שהשתניתי סבורה איני כלכלי. שר הוא בעלה

 לעבודה יחסית מעט מרוויח שר — לכסף ובאשר של'. ל״אשתו
 מרוויח היה העבודה אותה בעד הפרטי, בשוק משקיע. שהוא
יותר. הרבה
 הכלכליים, הדיונים בעת משוחחות אנחנו •

 את למהדורות־החדשות. רבים אזרחים המרתקים
למתח? שותפה

 יכולים כבר הם מה במתח? להיות לי יש מה לא. לגמרי לא,
 הם והבעיות המתח בחיי? דראסטי משהו לשנות שיכול להחליט,

 לי שאין כך כסף, אין לי כסף. להם שיש אנשים של מנת־חלקם
בעיות!
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 במוצאי־ ,ברדיו למהדורת־החדשות שהאזין מי כל
 של והמבוהלת הרועדת קולו נימת פי על נחרד. שבת,

 איום משהי בי להסיק, היה אפשר בר־טור, רון הקריין,
המאזינים. לידיעת מובא אינו והוא אירע, ונורא

שביש ומכיוון לפאניקה, רבים למאזינים גרם זה חשש
 למערכת לצלצל רבים מיהרו אטונות, חסרים אין ראל

אירע. מה לבדוק כדי הרדיו,
 - מאוד אנושי משהו שאירע להם נודע להפתעתם

והתרג והתנשפויותיו לאולפן, להגיע איחר פשוט הקריין
שלמה. אומה קבל ביטוי קיבלו שותו

 (״מושיק״) משה הוותיק הקריין עם כך על שוחחתי
 ציבעי כל הפופולארית תוכנית־הרדיו את המנחה טימור,
 גברה והתרגשותו לעמיתו, שאירע ממה נרעש הוא הרשת.

שיחה. כדי תוך יותר עוד
לעמיתך? אירע אשר על שמעת •
 נשמע זה לו. שהאזנתי אלא המיקרה, על ששמעתי רק לא
 אבל, מזה. ייצא שהוא חשבתי אך לו, קרה מה הבנתי מייד נורא.

 כל־כך שניה. כל איתו היה ליבי יותר. גדולה לפאניקה נכנס הוא
 הייתי חם־וחלילה, לי קורה היה זה אילו עליו! עובר מה הבנתי
כזה! מדבר אלוהים אותי ישמור בחיי! ברדיו! לגור עובר
 אי־ עליך, עברה האם כרוני. כמאחר ידוע אתה •
דומה? חוויה פעם,

ט עברתי אבל לאל. תודה לא, — ממש־ממש ע מ  משהו כ
 לפני היה זה לשכוח? אפשר איך זה. את זוכר שאני בוודאי דומה.
 גשם היה שזה לי נדמה איום. חורפי בוקר היה שנים. ארבע

 סוף ללא פקק לתוך נכנסתי פקוקה. היתה תל־אביב כל ראשון.
 כבר נכנסתי חלפו־רצו. הדקות לאולפן. בדרכי הייתי התחלה. או

 אך לאולפן, ולרוץ המכונית את לנטוש אפילו חשבתי לייאוש.
 ישבתי ככה יכולתי. לא — הימני במסלול הייתי שלא מכיוון
 את החדשות, החדשות, של הפיפסים את שמעתי במכונית, מתוח

 ודהרתי הפקק השתחרר איכשהו, ופיתאום, שידורי־הפירסומת...
לאולפן.
 עשיתי וזהו, קמ״ש! 150 אולי האולפן לתוך מהמכונית רצתי

 פחות זה שאצלי כך חדשות, מקריין שאיני תשכחי אל זאת!
להירגע. ובינתיים תקליט לשים יכולתי קריטי.

 אלה אבל למזלי, עברתי, לא עוד מזאת גרועות חוויות
 הזה הפחד אחרים. גרועים חלומות לי אין שלי. חלומות־הזוועה

בלילה. שינה ממני מדיר

 חטיפות- הכלכליות, הבעיות על השבוע שהאפיל נושא
 מסיכות, היה היום, לשיחת והפך החדשות, ושאר מטוסים
 את שהפכו נשים של מעולמן טפח לחשוף שניסתה הכתבה

 ברור: היה המסר למקור-הכנסתן. החיצונית צורתן
 כדי עד והתדמית, החיצונית הצורה לטיפוח התמכרות

 מטרות לקידום אביזרים אלא אלה שאין העובדה שיכחת
עצמית. סגידה של הרושם נוצר אחרות.
 בן הידוע לצלם למצלמה, שמעבר הצד נציג אל פניתי

 שבכתבה היפהפיות שלוש על לדבר שלא העדיף הלה לם.
 בגלל - גלזר ורות רוזנבלום פנינה דונטקי, קארין -

מהן. שתיים עם היכרותו
 בעזרת ליפהפיה, להיות יכולה אשה כל האם •

הנכונים? והאביזרים האיפור
מסויימת, תקופה של רעיון זה יופי יופי? זה מה היא: השאלה

 ״אשה המושג את מכיר לא אני בעיקרון, מוסכמה. זאת מקום. של
 החלקים או הזווית את אשה בכל למצוא יכול טוב צלם מכוערת.'

היפים.
 בכתבה המסיבות מוסכמה. המילה את הזכרת •

לזו. זו דמו מאוד
 ששלוש מפני שקיבלת, הרושם זה מהנשים. שתיים מכיר אני
 מכך להסיק אין לשניה. האחת דומות מאוד שבכתבה הנשים

למישנהו. דומה אחד שיופי מסקנות
 פלאסטי, קצת היה המירקע דרך שנשקך היופי •

 לצילומיך, מחפש שאתה היופי סוג זה האם מיסחרי.
ייחודי? טיבעי, יותר יופי מעדיך שאתה או

 נשים עם כיום עובד איני חדשות. פנים טיבעי, יופי מעדיף אני
 סטריאוטיפים, אוהב איני בכתבה. שנשקף מהסוג מקצועיות,

 יותר לגמרי, אחרת המתנהגות נשים מעדיף אני מסיכות.
 למסיכה מתחת ומסתתרות עצמן את מורחות לא בטיבעיות.

כסטרי עצמן את המורחות נשים אוהב איני ערב. עד מבוקר
מיסחרית. בבועה אוטיפ,
 המון עושות בצילומי׳י, כיום בהן משתמש שאני הנשים רוב
 חלקן בלבד. החיצונית צורתן לטיפוח מתמכרות ואינן דברים,

 הן מסיכות. רק אינן הן אחרים. דברים עושות אחרות לומדות,
נשים. נשים, רבגוניות. תוססות, חיות,


