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שו נבחרה 1965ב־ בהדרגה. הגלגל פך
 במיפל־ כפעילה לכנסת, אלוני למית

 לה היה מפא״י). עדיין גת־העבודה(אז
 כאו־ תשומת־לב. אליה למשוך כישרון

 מיפלגתה בתוך מובהקת פוזיציונרית
 הנהגת את כשתקפה פעם לא בלטה

 כותרות לה הנחיל והדבר המיפלגה,
ושבחים.

 נפטר כאשר אסון לה קרה לכאורה
הסוב המנהיג של מקומו אשכול. לוי
 אשה מאיר, גולדה על־ידי נתפס לני

 אישית, אלוני את סבלה שלא קנאית,
 הפנים־אופוזיציונית. שיטתה את ולא

קנו גולדה זממה 1973 בחירות לקראת
 של לסילוקה דאגה היא מכוערת. ניה

 והדבר ברשימה, ריאלי ממקום אלוני
ממש. האחרון ברגע רק לאלוני נודע

 נערכה אלוני מתוק. יצא מעז אולם
 חדשה, רשימה להקמת האחרון ברגע

 מרשים: בניצחון בבחירות וזכתה
מנראטים. שלושה
תה — ר״ץ — לרשימתה היו מאז
התפל וירדה, עלתה היא רבות. פוכות

 בכל אבל שוב, ועלתה והתאחדה גה
 במרכז אלוני שולמית עמדה התקופות

 הציבורית. ותשומת־הלב מאבקים של
היתה אף גולדה, נפילת אחרי ,1974ב־

שרון אריאל עם אלוני
שחזרה כיפה

דיין יעל עם אלוני
בערבוביה ודתיות חילוניות

 בממשלת שרה חודשים כמה במשך
 לקואליציה. הדתיים לצירוף עד רבץ,
 הבלתי־מעורערת המנהיגה היא עתה
מנדאטים. חמישה בת סיעה של

אש של המתמדת עלייתה לעומת
לא נסוג ואף במקום, ראובן ררך תו,

 מר־ של אזרחי כמושל התמנה הוא חור.
סי של איזור־החוף שלמה), ש״ל(מרחב

 הוענק למצרים, השטח הוחזר כאשר ני.
 למדי: עלוב תפקיד כפרס־תנחומים, לו,

 היה הזעירה. למובלעת״טאבה האחראי
של מתפקיד בריטי מושל ירד כאילו זה

 אי מושל של לתפקיד בהודו סגן״המלר
הקאריבי. בים קטן

אלוני אצל ^
 למצב הנקלעים הזוגות רום צל̂ 

 מעמדו את מאבד הגבר כאשר כזה,
 הדבר גורם אשתו, לטובת הדומיננטי

 ולגירושין. לפירוד במאוחר או במוקדם
אלוני. הזוג אצל כן לא

 פעם אף היתה לא אלוני שולמית
ה תדמיתה חרף מושבעת, פמיניסטית

כפמיניס התנהגה לא והיא ציבורית,
 במישפחת נשאר הגבר בבית. גם טית

הת כאשר גם הבולטת, הדמות אלוני
״הב כאל בציבור אליו להתייחס חילו

 לא עצמה אלוני שולמית של...״ על
כך. אליו התייחסה
 עוד בלט בני־הזוג בין היפה היחס

 חלה כאשר האחרונה, בתקופה יותר
 ידעו רבים בהדרגה. ודעך אלוני ראובן

בחוד ניכרו כבר שסימניה מחלתו, על
בפניו. האחרונים שים

 המחלה העמיקה רק כאילו זה היה
 אחרי גם בני־הזוג, שני בין היחסים את

 שממנו בהתקף־לב לקתה ששולמית
 גם סובלת היא רב זמן מזה החלימה.
כבד. של מבעיות

 זוג ושולמית", ״חבקה של הסיפור
 אחרי השבוע. הסתיים בלתי־רגיל,

 והוא אלוני, ראובן נפטר קצר אישפוז
.70 בן
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הסבירה היא מרוגזת. מאוד נביאן מיו׳
ה ל א י דו בדיוק. מדוע שמי ל

של 1נ ע
פטמות

 כוע־ מאוד פביאן מירי שחקנית ך*
 רותחת, כמעט אומרת הייתי סת. 1 1

 צעיר, נער כמו הנראית שאשה אלא
 אינה מקסים, וחיוך תכלת עיני לה שיש

 היא אם גם רותחת, להיראות יכולה
 כועסת. באמת היא והפעם כועסת.
עורך־דין, הגיש שעבר החמישי ביום

יפור שהצילומים מוכן אינו מדוע רום,
 להיפגש וביקשתי לעצמי, חשבתי סמו,

מירי. עם
 מקבלת היא תמיד אם יודעת לא אני

 וסלט־ טעים חמין בצלחת עיתונאים
 קבלת־הפ־ היתה זאת אבל טרי. ירקות

שהגע־ שעד היה נדמה בה. שזכיתי נים

קגית אן שדז בי מ
זהו על ״תחשבו

 צו־על־תנאי פביאן, מירי של בשמה :
 של סדום זוהי לסרט הכרזה פירסום נגד

 שבה הכרזה, שלז. ג׳ולי הבימאית
 אל־על, מזדקרים כששדיה מירי נראית

 עמודי־מודעות כמה על נתלתה כבר
 היא הכרזה את ראתה וכשמירי בארץ,
 הלכה היסוס ובלי בכתה, כמעט

 המשך את לעצור וביקשה לעורך־הדין
 שכבר אלה הורדת ואת הכרזה הדבקת
הודבקו.

 שאינם כמונו, שלאנשים היא האמת
 את חושפים ושאינם בסרטים מצטלמים

 איננו מירי של הכעס למצלמות, גופם
בעי־ להצטלם מוכן בן־אדם אם ברור.

 היא אותה, מרתיח מה אותה לשאול תי
^ והסלט החמין כדי ותוך נרגעה, כבר  1י
 ] האח־ השנים ארבע על סיפרה היא

 תשרירי־שרות שעשתה מאז חנות,
 בן־פורת מרדכי של הכושלת למיפלגה
.11ה־ לכנסת בבחירות

★ ★ ★
 זאת בן־פורת? אצל אותה וברים ץ
 ״תחשבו תשחר: כל בסוף שאמרה (

 מירי שאילו בעיתונים כתבו אז זה״. על
 במקומו לבחירות עומדת היתה פביאן

 זוכה. המיפלגה היתה בן־פורת, של
לאידיאולוגיה הסכימה אם לשאלתי


