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ונערת־זוהו רקדניות שתי שחקניות־אופי, שתי

ם כ ס ר■ ה

בנדיקט בתיה
היי שמנה, ״כשהייתי

פז אפיגה
ס ״אינני פו ני. טי מי

 אלמגור, גילה גם לנו יש אהת כת ך*
 גם פרידלנד, דליה גם לוי, יונה גם

הזדמ זוהי פז. אביבה וגם בנדיקט בתיה
 בהן. יש בעצם מה לברר כדי טובה נות

 אי־אפשר אבל סכם. בהן שיש אומר הקהל
 העולם כתבת קהל. רק הוא עליו. לסמוך

ה המוסמך, מהמקור הדבר את ביררה הזה
עצמו: ראשון,

 להצליח איך כוכבת בנדיקט: בתיה אמרה
 עושה לא אני סכסית. בחורה ״אני בעסקים:

ב לי בא זה כזאת. להיות כדי דבר שום
בע להיות כדי כזאת. נולדתי טיבעי. אופן

 עיניים. כל קודם האשד, צריכה סכס, לת
 בא העיניים אחרי הפכם. רוב נמצא שם

 הרגליים. באות השלישי במקום הפה.
את להציג צריכה פשוט אני — ״אצלי

 ב־ שלהם. את עושים הם האלה. הדברים
 את האוהבים גברים יש חוקים. אין סכס

הבשל. הטיפוס את ויש הילדותי, הטיפוס
 את באשה למצוא הרוצים גברים ״יש
 אני שלה. האבא להיות הרוצים ויש האם,
 הנשי. הטיפוס אני האמהי. הטיפוס אינני

 מהרגע ובערב. בצהריים בבוקר, נשית אני
ומושכת. יפה אני מתעוררת, שאני

 בולטת אני בעסקים להצליח איך ״בהצגה
יש הראשונה. בסצינה בעיקר נשית מבחינה

הנע כל בה המסיבה, של הסצינה גם נה
צרי ואני התלבושת באותה מלובשות רות
 זה. את עושה אני ביניהן. להתבלט כה

לבושה כשאני האמבטיה, בסצינת דווקא

 מיני. מישחק משחקת אינני בלבד, במגבת
בשבילי. זה את עושה המגבת

 מדי יותר הייתי ושמנה, צעירה ״כשהייתי
 בסדר.״ שאני חושבת אני היום מינית.

★ ★ ★
נזושף!״ טיפוס יא ״אני

 שיחשבו
ן ״אינני

 א־דין,־ מנאסר היפה הרקדנית לוי, יונה ^
 בהחלט ״אני עצמה: על אחרת דעה יש /
 רגיל טיפוס ״אני אמרה, מושך,״ טיפוס לא

 משום תשומת־הלב את מושכת אני בהחלט.
 לא אכזוטי. יופי לי יש שונה, אחרת, שאני

כזה. יופי עם בחורות הרבה מוצאים
סכ בצורה פעם אף מתלבשת לא ״אני

 שיב־ תלבושות מיני בכל משתמשת לא סית,
 קיש־ שום לעצמי מוסיפה לא אותי, ליטו

בולטת. מספיק אני זה בלי גם קושים.
 חושבת אני רוקדת. אני א־דין ״בנאסר

התל לרקדנית. ובראשונה בראש עצמי את
 אבל חשופה, קצת היא בהצגה שלי בושת

 אי- שלי הריקוד על גם לתפקיד. שייך זה
אוריינטלי.״ הוא סכסי. שהוא להגיד אפשר

★ ★ ★

!״רסכס זמן לי ״אין
 רואה אינה היא גם פרידלנד ליה

 להיות ״הפכתי סכם. כאשת עצמה את 1
 אומרת. היא המאהב,״ הצגת מאז סכסית

 רצו לא פעם אף כזאת. אינני אני ״מטבעי
 ילא עלי הצביעו לא פעם אף ברחוב. אחרי
 עכשיו, כזה. משהו או מושכת שאני אמרו
 כל זה. את לעשות התחילו האחרון, בזמן
אני. גם קומפלימנט. בזה רואה אשד,

 אני אם לדעת יכולה אינני שאני ״מובן
מאחרים. זה את לשמוע צריך לא. או מושכת

מש אני המאהב, שלי, ההצגה ״בהתחלת
 אני אחר־כך רגילה. אשד, של תפקיד חקת

 זה את עושה אני סכם. מלאת להיות מנסה
 שאפשר מה כל את שיבליטו בגדים על־ידי

שיפה. מה את ביחוד להבליט,
ה בחיים מתבטא אינו כמובן, זה, ״כל

 לזה.״ זמן לי אין שלי. פרטיים
★ ★ ★

ספסית!״ לא ״נשית׳

סכס
הפז

מגוחך הוא לא־טבעי
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הדדי
סכסית מספיק

הכנדיקט
ם אין בסכם חוקי

 את לשמוע בכלל מסרבת אלמגור ילה ^
לרגע אף רוצה הייתי ״לא סכם. המילה


