
השניה בנעם ורגירנשיה להתמוטטותה שהביאו הסיבות את החושפת והקולנוע, הבמה

החרש״
 הבימה בתיאטרון חכרתי ינתיים ך*
 דרכו. בתחילת צעיר, שחקן אחר. גבר ^

נתן. רפי לו קוראים
 תמיד שלי. הפרינציפים כל נגד היה זה

ובמאים. שחקנים עם לצאת לא השתלדתי
 הוא שעשיתי הראשון הדבר קרה, כשזה

 מונוגאמית אני כי ליוסקה. הכל לספר —
 לא פוריטאנית. אשד, אני ביסודי, מטבעי.
 באותה גברים, לשני מצעי את לחלק יכולה

תקופה.

להתמסר★ ★ ★

לגבר

ולתפקידים
 מאושרת. אני מאוהבת. אני כשיו **
 עקרת־בית טובה, אשה להיות רוצה אני יך

סובה. שחקנית אהיה גם אז טובה.
 הדבר האהבה, מלבד הוא, המישחק כי

להתמסר רוצה אני בחיי. ביותר החשוב

 שהם־ אמריקאי סרט היה האינקה אחרון
 כל־כך לא הוא לצערי בדרום־אמריקה. רטנו

עתיד. יש נורא. לא אבל הצליח,
 לדעת. רוצים אתם אם אני, כזאת זה. זהו

מאושרת? שאני עכשיו, רוצה אני ומה
 לנשואין. מחוץ אפילו בילד. רוצה אני

משלי. פרטי בתינוק
 מכל יותר כי הפלה. עוד אעשה לא לעולם

 יהיה שסוף־סוף רוצה אני בעולם, אחר דבר
מאהבתי. ילד לי

נוני. גאולה •טל סיפורה כאן ד **
 הצעירה הכוכבת של שווידויה ספק אין ^

 ומדהים: גמור בגילוי־לב נמסר ור,מחוננת
 מתרוצצת, היא — אלי מדברת גאולה בעוד

 חדלה ואינה מבשלת, עוף, מנקה צוחקת,
הזמן. כל מלזוז

★ ★ ★
זעזיע

ודמיון

 ניכרים גאולה של היפים פניה ל **
 היא אבל עליה. שעברו הזעזועים סימני

האחרו בכוחותיה אולי עצמה, את יקה מה!
 כאילו — ולדבר — לחיות וממשיכה נים,

בנשים. המאושרת היתד,
 את הפעילו הרבים שר,זעזועים גם ניכר
שולח של הבכורה ובהצגת היוצר, דמיונה

 מצויינות, לתגובות זכתה היא נפרדים נית
המבקרים. מצד והן הקהל מצד הן

הדב את רואה שגאולה ספק אין כי ואם
ו לשעבר שבעליה הנמנע מן לא כך, רים

 קצת המצב את רואים היו בהודה חבריה
אחרת.

 כל על נכון, הטראגי וידויה ביסודו, אולם
עצמן. בעד מדברות העובדות פרטיו.

מול סמי עם לסרוגין היתד, אמנם גאולה
האח פרידתה ולאחר זינגר, יוסקה ועם נו

 כדי לווינה, סמי אל נסעה מיוסקה, רונה
להתאושש.

ה הוא הסוערים בחייה עצמו בפני פרק
 רב רפי, נתן. רפי הצעיר השחקן עם קשר

 שורה עם לאחרונה בילה אשר ההצלחות,
צעי ותיאטרון קולנוע שחקניות של שלמה

הקול התגלית עם האחרונה ובפעם רות,
 העיק־ ממחזריה אחד היה פז, אביטל נועית
נוני. גאולה ביותר והמסורים ביים

 הרבה שלי שכוח־החיים מסתבר בל
ממני. חזק יותר <£

 שעות במשך צורות. מיני כל על חשבתי
 ובפר־ שבאמבטיה בסכיני־הגילוח הסתכלתי

קי־ידי.
 וה בסביבה! כדורים רק לי היו אילו
טוב. הכי המוות

אומץ. לי היה לא אבל להתאבד. רציתי
 להתרחץ. הפסקתי לאכול. הפסקתי ואז

להסתרק. הפסקתי
 נילקחתי כזה, במצב ימים עשרה אחרי

 לחיי. נישקפת כשהסכנה לבית־החולים,
 בזרוע, מחט עם שבועות שלושה שכבתי
מלאכותית. בהזנה

 בהבראה, נוסף חודש עוד ביליתי אחר־כן
בבית־החולים.

 את יוסקה קיבל בריאה, הביתה, כשחזרתי
במחלת־לב. התבטא זה שלו. ההתמוטטות

מאו אותי עשה זה אבל לומר, אכזרי זה
לי. זקוק היה הוא סוף־סוף כי שרת.

 בבית- שוכב כשהוא עוד לו, לבשל נהניתי
 הזמנתי אותו. להלביש אותו. לרחוץ החולים.

 מאושרת. ממש אותו. לשעשע כדי חברים גם
והבריא. — רגליו על שעמד עד

★ ★ ★
;,הגבר

שלי

נתן ובי עם
בברלין, הכירה אותו

 וב־ בגבר כשחקן, גמור בסדר לדבריה היה רפי הדיבוק. בהצגת
צינלה, מונזקה רביעי: גבר למען אותו נטשה היא אולם בן־אזם.

בדיסקוטק. ביקור בעת שנים, 10 נעבור אליו, התקשרה אך

כפולה

מיקלט

שלי. ולתפקידים — שלי לגבר לגמרי
 את לקבל זכיתי לא עדיין הרב, לצערי

 ואת אותי שיזעזע התפקיד את תפקיד־חיי.
 רבות: בהצגות השתתפתי אומנם שלי. הקהל

 של בקומדיה דוס, לה באירמה הופעתי
 ה־ בסוף החכם, בנתן באדריאנה, טעויות,

ובמשרתות. מירוץ
 שב־ חושבת אני בתפקיד, לבחור אם

 שהיה ביותר הנהדר לתפקיד זכיתי משרתות
 שלי. השיא לא עדיין זה אבל כה. עד לי

זה. את מרגישה אני
 התפקיד את עדיין קיבלתי שלא הסיבות

 לא זה אבל יודעת. אינני הידיעה? בה״א
 קיפחו כי סבורה איני תימניה: שאני משום
תימניה. שאני משום אותי

 רבות הזדמנויות לי היו הכל, ככלות
 אפילו אני להישגים. הגעתי וגם להתקדם,

גר אידיש, עברית, שפות. שמונה מדברת
בול קצת ערבית, אנגלית, צרפתית, מנית,
הונגרית. ושומעת יפאנית קצת גרית,

ביותר. הקשה השפה בשבילי זו
★ ★

רוצה

★ ★ ★
התמוטטות

כידידות

 רפי ושל גאולה של פרידתם ודם
בזע איכשהוא, הנראה, כפי קשורה,

 חופשת־ בעת עליה שעברו האחרונים זועים
שלה. המחלה

 אחרונה ממכה להתאושש שכדי נראה,
המברי העיניים בעלת הכוכבת מצאה — זו

 עם בידידותה מיקלט החושני והפה קות
ציגלר. מוטקה הוותיק מכרה

 עדיין היו כשהשלושה — אמרגנו הראל, יורם ועם (מימין)גורבו9 סוגי עם
לסמי, גאולה נישאה מכן לאחר קצר זמן ביותר. צעירים

חייה. את ממררת יורם של כשקינאתו אחת, בדירה השלושה חיו שם לחו״ל, איתו נסעה

״ ד: ל י

ר חדי ** ב  יש הבמה, ואחרי שלי הג
ובישול. קולנוע אהבות: שתי עוד לי

לנ מסוגלת אני מצויינת. עקרת־בית אני
ל־ שעה. רבע תוך אותו ולבשל עוף קות

זינגר ׳וסקה עם
 לגמרי. אחר בכיוון מסתכל

שהות אחרי מוסיפה, והיא

: למצבה סימלית שהיא בפוזה, נוני גאולה יושבת
 הוא אולם בהערצה, ראשה, את אליו מפנה היא

 בעבר,״ לי שהיה היחיד הגבר־הידיד היה ״הוא גאולה: אומרת
בחיי.״ הראשון הגבר היה גם ״הוא : רצינית ובהבעה קלה,

 שלא כך על עמד יוסקה לבוא. הורשתה לא
 בלי ואפילו צלם, בלי קרה זה איש. נזמין

טבעת.
 טבעת־נשואין, שתענוד סירב יוסקה כי
חול. של יום סתם שזה טען

 היא, הטבעת לי. כאב נורא הטבעת עניין
 אושר ושל שלווה, של חיצוני סמל בשבילי,

ביתי.
 מיסגרת ללא טבעת. ללא היו הנשואין גם
אמיתי. תוכן וללא

 רכשתי ולא ידיד, איבדתי החתונה ביום
 אותי, רצה לא אוהבת שאני הגבר כי בעל.
 האחרים הגברים אלפי את רציתי לא ואני

אותי. שרצו
 שנים ארבע עלי עברו יוסקה של לצידו

 התקופה בכל אמיתי. ולא מזוייף אושר של
 לי לנשק לגברים מרשה צוחקת, הייתי הזאת

 ובפנים אותי. ללטף אותי, לחבק הלחי, על
שיממון. היה —

 לספר למי לדבר, מי עם גם לי היה לא
למות. רציתי טוב. לי היה שלא כמה

 את עזבתי שבוע כעבור רפי. עם יצאתי
לבית־הורי. וחזרתי הבית
שבחיי. הגבר רפי היה שבועיים, לפני עד

שבחיי. הגבר את להנות נולדתי כי
 יום־ לבין בינו להשוות מוכנה אינני אבל

אני יוסקה את אשקר. — כך אעשה אם קה.

 יותר לא אח. אוהבת שאחות כמו אוהב תמיד
מספיק. זה אבל מזה,

 כשחקן, מוכשר הוא רפי. עם הייתי שנה
 פגשתי שבועיים שלפני אלא וכבן־אדם. כגבר
חדש. בגבר

 הכרתי, מוטקה את ציגלה. מוטקה שמו
 בגרמניה, כשביקרנו שנים, עשר לפני בעצם,

 הוא מועדון־לילה. שם לו היה ואני. סמי
 שני לו והיו השנייה, לאשתו נשוי אז היה

ילדים.
 שנערכה, במסיבה שוב. ניפגשנו עכשיו

ה של הצוות לכבוד פרדי, של בדיסקוטק
בו. התאהבתי טיראן. מטרה
ברחוב, שלי והריקודים שלי, השמחה כל

 החדש. שלי לגבר אהבתי של תוצאה רק הם
 להוציא כדי כדורי־הרגעה, לוקחת אני כי אם

שבי. והמתח והששון השמחה, את ממני
 מתנה. יהלומים. עם טבעת. ממנו קיבלתי

 יוסקה ממתנות. פוחדת אני שמשום־מה אלא
 לדברים כפיצוי — במתנות אותי מפצה היה

אצלו. קיבלתי שלא ביותר, אלמנטריים
שלי. 600 הפיאט במכונית זכיתי גם כך

 אשת־בית תהיה שאשה מאוד חשוב דעתי
אשת־קאריירה. רק ולא

 כבר אותי. משגעים הסרטים גם אבל
שב סאלח מייק, לייק איי בחמישה: הופעתי

 בוערת תל־אביב האם בחצות, פיצוץ תי,
האינקה. ואחרון


