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 לעיתונים אותנו צילמו צעיר מגיל
נעני לא מעולם אבל בחיפה, מקומיים

אות עניין ולא משך לא זה להצעות. נו
להצ נוכל כמה עד ידענו לא וגם נו,

ליח.״
 איריס: השתנתה. הזו הגישה אבל
 לתל־א־ עברתי קורס־הקצינות ״אחרי

 בסרט־פירסו־ להשתתף לי והציעו ביב,
 זה את ועשיתי לבד, בו השתתפתי מת.

 נתן הצילומים במהלך השכר. בשביל
 בן- שלווה של מיספר־טלפון מישהו לי

 קבעתי תצוגות־אופנה. מארגנת גל,
 לי שיש לה וסיפרתי פגישה איתה
 על נדלקה והיא זהה, תאומה אחות,

העניין.״
ראשונים צעדים לעשות החלו הן

סיגל תאומה
פתאום! מה ,עירום?

אירים תאומה
סנובי..." ישמע לא ״שזה

 נתקלו ולא מסלול־הדוגמנות, על
מעי שעליהם מתחילות, של בקשיים

סלו היתה הדרך אחרות. דוגמניות דות
עוב דוגמנית ״כל ונטולת־קשיים. לה
 עוברות שהרוב נכון אחרת. ררך רת

 שהגימיק כנראה אבל בהתחלה, קשיים
התייח לא ובגללו תפס, התאומות של
 קורס־דוגמנות עברנו שלא לזה סו

 ממהרת היום,״ ״אבל ירוקות,״ והיינו
 מיקצועיות ״אנחנו להדגיש, אחותה

שרכשנו." הניסיון בעזרת האחרות, כמו
 הוא בתצוגה אותן רואה כשהקהל

 אנחנו ״בדרך־כלל בהתלהבות. מגיב
 נותרים ואנשים ביחד, לבימה יוצאות

 יוצאות אנחנו לפעמים אבל פעורי־פה.
איך מבין לא הקהל ואז זו, אחרי זו

 אסיה(משמאל) ואילן
למסוו שנניח: יש
למצריים. אילת את

התלהבו לא במנ״ם
נגדו והצביעו מזה

 עם להתמודד אסיה אילן שניסה ^
 מזכ״ל־ התואר על גרנות אלעזר ^

בתמי גבות וכמה כמה הזדקפו מפ״ם,
 לאסיה כי האמין לא איש ובחיוך. הה

 הכבוד כסא על בקרב כלשהו סיכוי
הזה.

 207 מתוך ואכן, האמין. לא אסיה גם
 את קולות. 22ב־ אסיה זכה מצביעים

גרנות. גרף הקולות שאר
 לא הוא מאוכזב. אינו אסיה אולם

 למען למחות. רצה הוא להיבחר. רצה
 תוכנית־השלום כי חברי־המרכז יירעו
 למצע בניגוד וטובה, אמיתית שלו

מפ״ם. של הרישמי

יה01)1 גדי אידן
מתקני־עו־ מוליד במרחב הסיכסוך

 אסיה אילן גם הוא כזה ניצחיים. לם
המו לתיקשורת המחלקה מנהל ),44(

 מזה ההסתדרות. של הפועל בוועד נים
 של פיתוחה על שוקד הוא שנים 18

למר כוללנית, מקיפה, תוכנית־שלום
והעייף. המסוכסך חב

 והן הפוליטי הן הישראלי, ״המימסד
 מה לגבי מוחלט בעיוורון לוקה הצבאי,
שמת פעם בכל הערבי. בעולם שקורה

מופת אנחנו חשוב, מאורע שם רחש
 במילחמות־ ,1967 במילחמת כך עים.

 ביקור בעת וביום־הכיפורים, ההתשה
 האופציה כאשר בירושלים, סאדאת

 וכשפרצה נכשלה, בלבנון הנוצרית
האינתיפאדה.

 יסודי ליקוי אצלנו יש ״כלומר,
 כמו שלא אני, הערבי. העולם בהבנת

 מפוכח, באופן המצב את קורא המימסד,
 כרי לעשות צריך מה ויודע נכון,

לתקנו."
 מציע פיתרונות של ארוכה שורה

 יש־ ליחסי נוגע שבהם הבולט אסיה.
ראל־מצריים.

 אפשרי יהיה לא וחם אמיתי ״שלום
למצ להחזיר נסכים אם אלא בינינו,

 דרומה. מגרופית דרום־הנגב. את ריים
 לעיר תהפוך אילת תוכניתי, על־פי

 ישרא־ משותפת בריבונות בינלאומית
לית־מצרית.

 הטיבעי, למצבו הנגב ישוב אז ״רק
 מעמידים הם אם גם המצרים, האמיתי.

 ויתרו, לא שוחרי־שלום, של פנים
 ניתק הייכל חסנין אילת. על למעשה,

 הנושא בשל רק סאדאת עם קשריו את
הזה.

 אומר הסיכסוך," לב היא ״אילת
 הייכל את ומצטט בהתרגשות, אסיה
 :1952 בדצמבר שכתב שרת, משה ואת

 הערבית התגובה כי להבין ״עלינו
 מדינת־ישראל, תקומת נגד החריפה

 הערבי המרחב של בטבורו זר כגוף
בייחוד מתחדדת במיזרח־התיכון,

 כטריז תקוע ישראל שטח היות משום
 מדינות שתי לבין מזה מצריים בין

 של בקודקודו מזה, אחרות ערביות
 ישראל שיסעה כאן עציון־גבר. מיפרץ

לשניים. הערבי העולם את
 עניין את מחדש לשקול ״חובתנו
 אם גמור. פיכחון מתוך המיסדרון,

 בינינו לשלום ממשי רקע רצוננו-ליצור
 כי מראש לדעת עלינו מצריים, לבין
מציתו.״ ויתור כל ללא יושג לא הוא

 ״אני *י*׳/
קיים!" <4*7

 גדושי־מיסמ־ עבי־כרם, יקים ^
 השולחן. על אסיה עורם ^כים, (

 של ציטטות מחפש הוא בהתלהבות
 המתאימות מפורסמים, פוליטיקאים

 את מצהילה כזו תגלית כל לדיעותיו.
 את שחשף בלש היה כאילו רוחו,

 שוב קורא הוא מדהים!״ ״אדיר! הרוצח.
 השנה לו זו כי אומר היה אלמלא ושוב.

 אפשר הסיכסוך, את חוקר שהוא 18ה־
 אל התוודע הרגע בזה כי לחשוב היה

המרחב.
 מחלקים מורכבת אסיה של תוכניתו

נוספים:
 של חופשי מעבר תאפשר ישראל •
 לידי שיועבר באיזור מצריים כוחות

הגנת לצורך הדרומי, בנגב מצריים

אי התפשטות מפני ועיראק סעודיה
ראנית.

 למדינת־ להפוך תיאלץ ירדן •
 חו־ יעביר לשם־כך הפלסטינית. האם
לממ הפוליטיות סמכויותיו את סיין
איש־אש״ף. פלסטיני, בראשות שלה
 סורי אינטרס כאיזור תוכר לבנון •

 תביעתה על תוותר וסוריה מובהק,
רמת״הגולן. להחזרת
 שאינם הכרחיים, נספחים הם אלה

 שאסיה נכון אילת. כמו מלהיבים כה
 השלום למען אולם לפעמים. שם נופש
 בחפץ־ חופשותיו על לוותר מוכן הוא
לב.

 בנדיבות אסיה מחלק תוכניתו את
 שלא מי על אותה כופה שרוצה, מי לכל

 בתיבת־ פרס שימעון מצא כך רוצה.
המפר משוכפלים, דפים בביתו הדואר

 אסיה. של מימצאיו את בדקדקנות טים
 ראש־המט־ ממישרד אחימאיר, יוסי גם

דומה. חבילת־דפים קיבל שלה,
 הימין תוכניתי, את דוחים ״כולם
 בגאווה. אסיה אומר כאחד,״ והשמאל

 כמעט גדול, הישג בכך רואה הוא
היא־היא דרכו כי המוכיח ניצחון,
 - מפ״םהנכונה.

סגורה כת
 הדרושות תעצומות־הנפש ת̂ 

אסיה שאב כזה דון־קישוטי למסע 11\

■ א תל־ אח ״שיחזירו ב! ב
שלו: ותוכצית״השלום אסיה אילו על תגובות שתי

 הצעות על מגיב ״איגי אילת: עיריית ראש הוכמן, רפי •
 יוחלט שכאשר ייתכן במציאות. בטיס או שחר חסרות אוויליות,

 תהיה לא כבר לאילת גם אז וירושלים, תל־אביב את להחזיר
חשיבות."

 בשום אסיה. על לדבר מוכן ״לא מפ״כה מזכ״ל גרנות, אלעזר •
עליו!״ אחת מילה אפילו ממגי תוציאו לא ואופן פנים

מאו אחת קיים״), (״אני 1 ע!\/1 מסדנת
 שיפור המבטיחות אופנתיות סדנות תן

העצמי. הביטחון וחיזוק המודעות
 50 ימים. חמישה נמשכת סדנה כל

 מיש־ מציג המנחה בחדר. כלואים איש
 פסיכולוגיים, לכאורה חברתיים, חקים
 אחר־כך המשתתפים. תגובות את בוחן

בקולי־קולות. מתלבטים משוחחים,
אש בעיקבות הגעתי האיי־אם ״אל

 החלטתי התלהבה. היא השניה. תי
 סדנות. בשתי חלק נטלתי להשתתף.

לט או למיזרח־הרחוק, לנסוע במקום
 על למדתי בדרום־אמריקה, מפרך יול

 לאנושיות, בקורס רבים דברים עצמי
ימים. 10 שנמשך

האנו הבדידות את גיליתי ״בסדנה
 עצמי. עם לבר, נמצאתי לפתע שית.

 על מעניינות עובדות כמה גיליתי
 תמיכה זו מה למדתי השאר בין עצמי.

 יום אקום לא אם כי הבנתי אמיתית.
 איש לעולם אשאר מעשה, ואעשה אחד
מילים.״ של

 הפיצו במפ״ם אסיה של יריביו
״אנ סיינטולוג. הוא אסיה כי שמועה

 במחי־יד. מבטלם הוא משונים,״ שים
 מכירים ואינם ומאחר לי, להזיק ״רצו
 סיינטו־ סרנת זו כי השבו האיי־אם את

לוגיה.
 כי הבינו ולא ללגלג, רצו ״לכאורה

 היא מפ״ם הרי מלגלגים. הם עצמם על
למע אחרת. כת מכל יותר סגורה, כת
 לגורו, הסוגדת סגורה מיפלגה זו שה

שאי מיצעדי־לפידים של רומנטיקאים
המציאות." את נכון קוראים נם

מפ״ם? חבר הוא מדוע כך, אם
 שם להישאר אם מתלבט באמת ״אני

 מקומי. את מצאתי לא עדיין לעזוב. או
 ספרי, לכתיבת אקדיש הקיץ חודשי את

 — שלי עבודת־הדוקטורט גם שהוא
 במילחמת־העצמאות. הנגב על המאבק
לעשות." ברצוני מה אחליט אחר־כך

₪ ?,גיבובי ׳צדד,

בג מהר כל־כך מחליפה הדוגמנית
דים."
ה בעולם ותככים אינטריגות על

 בדיפלומטיות: אומרות הן דוגמנות
 מעניין לא זה זה. בתוך לא ״אנחנו
 הדוגמנות שאצלן דוגמניות יש אותנו.

 של שאלה זו תככנות החיים. כל היא
 באות, אנחנו מיקצוע. של ולא אופי

 נכון הביתה. והולכות תצוגה, עושות
 מביקוש, היצע יותר יש שבדוגמנות

לכולן. מפרגנות אנחנו אבל
לא זו הדוגמניות של ״החברה

 ״רגע," איריס. מצהירה שלנו." החברה
 משהו לוחשת סיגלית, בה נוזפת

 לא ״שזה ואומרת: אחותה, של לאוזנה
 יש פשוט כזה, משהו או סנובי ישמע

 י שלנו.״ החברה את לנו
 של רגע מהדוגמנות? נהנות אתן
 עזה אהבה לנו ״אין ואחר־כך: שתיקה,

הה ולא הרווח הוא השיקול למיקצוע.
הבי על בנוח מרגישים תמיד לא נאה.
 סנטימטר במרחק יושב כשהקהל מה,

מיני בגד־ים עם מולו ואנחנו מאיתנו,
הגוף את בוחנות העיניים וכל מלי,

 מסתכלים בארץ ראש. ועד מכף־רגל
 הבגד על מאשר יותר הדוגמנית על

 זול לדבר הופך זה ולפעמים עצמו,
מדי.״
 מהסטיגמה סובלות שהן מספרות הן

שמ ״אנשים וטיפשה. יפה של הידועה
 יופי שאצלנו יודעים אותנו כירים

הר אבל ביחד, הולכים אינם וטיפשות
 אנחנו ראשונות, בהיכרויות פעמים, בה

 קדומה דיעה יש שלאנשים מרגישות
 שאנשים לי נראה היופי. בגלל עלינו,

לעו האלה מהסטיגמות ישתחררו לא

 מתייחסים ״בארץ מוסיפה: איריס לם."
 שחקני־ אל כמו יפות, דוגמניות אל

 למיקצוע.״ זוהר של הילה יש קולנוע.
 נרשמת הדוגמנות לעבודות בנוסף

 השתתפות שלהן הקצרה בקאריירה
 ואסקימז בעיניים עבודה סרטים. בשני
 זה לצלם גמרו הן שאותו האחרון לימון
 ״בתור שם? שיחקו הן מה בתור עתה.

 ״מה בעירום? הופעתן כמובן." תאומות,
 כמעט הן בעתיד? תופיעו פתאום?"

 לא. ״לעולם מהשאלה. מתחלחלות
ילדות־טובות־חיפה.״ אנחנו בסך־הכל
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