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- )1960(צרפתי בסרט סובר חניה
— הנחתת ולחנה הימאית לחנה המקלענית, לזיוה

ת1ואם
שחקנים

פאריס כיבוש
 צה״ל, של הלוחמות החיילות חטיבת אל

 השבוע נוספה קולנוע, לכוכבות שהפכו
 חנה המרינס חיילת כי רצינית. תגבורת

 הצי ולוחמת שפיר זיוה המקלענית עדן,
 אגפי, סיוע קיבלו הררית, חיה הישראלי
 עם (מתחרז סוכר חניה המקצועית מהצלפת

המק החיילות ששלוש בעוד אולם בוקר).
יצ הוליבוד, את כובשות הראשונות צועיות

הצרפתי. הבד ממלכת את לכבוש הצלפת אה
 לבול. לקלוע הצליחה היא כי מסתבר

הק מעגל בשם צרפתי בסרט שותפה חניה
 במנגל בשם בארץ בקרוב (שיוצג סמים

 הראשיים כוכביו מארבעת כאחת החטא),
 הגדירה הסרט סביב הפרסומת הסרט. של

הקול של הבטוחות מתקוותיו כ״אחת אותה
 צעירה ישראלית שחקנית לגבי הצרפתי״. נוע
ניכר. הישג זה היה

 הצרפתית הפירסומת סוכר? חניה היא מי
 פרסמה היא לניחושים. מקום השאירה לא

ראיון. בלודית מפורטת ביאוגרפיה
 שיער שחורת ״דקה, מעולה. צלפת

יש שחקנית הינד, סוכר חניה ועור, (ארוך)
 הפירסום מכריז ,״22 בת צעירה ראלית

 שברומניה, בצ׳רנוביץ נולדה ״היא הרשמי.
 גדות על שנולדה מורה ולאם מהנדס לאב

ליש חניה הובאה שנתיים בגיל כינרת. ים
 לתל־ ואחר־כך גבע לקיבוץ תחילה ראל,
וירושלים. אביב

 בהיותה אליה באה לתיאטרון ״נטייתה
 הישראלי, הצבא של רב־טוראית במדי לבושה

 החדשים ששת אחרי חודש. 18 שירתה שם
 שעשו נשק, בכלי שימוש של הראשונים

לתי הניד. התנדבה מעולה, צלפת ממנה
היש החיילים בפני שהציג הצבאי אטרון

 היא המדבר. של הקדמיות בעמדות ראליים,
כש התגלו בהם בעברית, מערכונים הציגה
שלה. המשחק רונות

 עלה קדמית, מעמדה אחד יום ״בשובה
 קשה. נפצעה והיא מוקש על שלה הג׳יפ
להש לפאריס חניה הגיעה שחרורה, אחרי

 בקונסרבטוריון. בפסנתר לימודיה את לים
 הצטרפה שיא, בזמן צרפתית למדה היא
בלכובה• סניה של המשחק שיעורי אל

 חדשים במשך שיחקה לישראל ״בשובה
 במחזות המפורסם, הבינזח בתיאטרון רבים

 התגבשה שם הגשר, מעל ומראה מאריינה*
 אותה משכה פאריס אבל מקצועית. כשחקנית

 משתתפת היא כעת שם. לגור עברה והיא
שיו סוריאן, ויליאמס של במחזה בחזרות

אליזה. שאנז של בסטודיו צג
ש היצרן על־ידי חניה רואיינה ״כאשר

מעגל בסרט מנואלה לתפקיד נערה חיפש

 פוליטי, משה של מעיינה למחזה הכוונה ♦
בלבד. שבועות כמה במשך בהבימה שהוצג

 מועמדות 77 מתוך היא נבחרה הקסמים,
 ביותר, מוצלח היה הבד מבחן לתפקיד.

 ביותר הבטוחות התקוות לאחת אותה הפך
הצרפתי. הקולנוע של

 שלה באולימפוס מאוד מרוצה סוכר ״חניה
 היא בה לעליית־הגג קוראת היא כך —

 התקרה, לסדקי מבעד חודר הגשם אם גרה.
 נחמה וזוהי זאת עושה השמש שגם הרי

 גראנדל כלבה עם שם גרה חניה נפלאה.
 ופסנתר שאספה, רחוב חתולי שני ועם

 בטהובן. מיצירות מנגנת היא עליו שבור
 שבה מאז נפלא, דבר שכל מוצאת היא

 כאשר שעות, 48 של עילפון אחרי להכרתה
 לחניה אין — המוות? הישראלי. בגבול נפצעה

עליו! מצפצפת היא — הכסף? נגדו. דבר
 בקריאה החופשי זמנה את מבלה ״היא
לתק בהאזנה קאזאנצאקיס), ניקום (בעיקר
וקרי (מצבי־רוח בציור (בראהמס) ליטים

 הרסנית בקליעה או פרצופים), של קטורות
פאריס.״ של בירידים למטרה

מ מישהו רצה אילו המחבר. אהבת
 ורק אך לזהותה בישראל חניה של חבריה

 אם ספק הזאת, הרשמית הביאוגרפיה לפי
 סוכר חניה של מכריה בכך. מצליח היה

 שנים בחמש המבוגרת כנערה אותה מכירים
 שש, בת לילדה ואם גרושה ,22 בת מלהיות
 ולא צבאית בלהקה שיחקה לא שמעולם

 שלא אלא מוקש, על מעודה עלתה שלא רק
בצה״ל. חיילת פעם אף היתד,

בש בישראל מספר חדשים שביקרה חניה
מיל ארוכה תקופת־שהות אחרי ,1956 נת

 מראה במ.;זה הופיעה לא בפאריס, דות
 זאת לעומת השתתפה בהבימה, הגשר מעל

 קטלניות. לביקורות וזכתה מעיינה במחזה
 שאשתו אחרי יותר התפרסמה היא אולם

 ניסתה פוליטי, משה המחזה, מחבר של
 האהבה יחסי את גילתה כאשר להתאבד

 "לחניה, שהביאו לסוכר, פוליטי בין המתוקים
 הראשי הנשי התפקיד את גם השאר, בין

).954 הזה (העולם במחזהו
 של המופלאה הקריירה של עוקצה אולם

 שהוריה חניה, אחר. במקום טמו! סוכר
 והיא צרפתי, בדרכון מחזיקה שראל, ב גרים

 הפיר־ לצורך אולם למעשה. צרפתיה אזרחית
 ולהיות לחזור מוכנה חניה היתד, סומת

ישראלית.

תיאטרון
מ״ן ודא - שיכוי־ים

ת כ י ס ץקטייל מ סמ תיאטרון של כ
 לא היא ביותר. עליזה ויבה מ אינה בטיון

 אמנו־ הישג כמו חגיגי מאורע לציון נערכה
 יותר דומה מסחררת, קופתית הצלחה או תי

 הוא הפעם, והמת, למת. אזכרה למסיבת
המקורית. שראלית ה הסאטירה

ה בתכניתו הגיע שסמבטיון סוד זה אין
 ערב שהועלתה הראש, על עמוד אחרונה,

 ולמשבר סתום למבוי האחרונות, הבחירות
 נם בחוסר־בשר, נועצה היתה לא הסיבה כספי.

בחוסר אם כי ומנהליו, התיאטרון שחקני של
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