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11 ־ שאול ניצה
ו ל ל כ ת ס  קטנה כזאת שהיא עליה ת

 שוקלת שישים, מטר לגובה מטפסת — 1\"
 בת מזה, חוץ קילוגרמים, 45 !)(ברוטו
 ה־ כוכבת שאול, ניצה הכל. בסך עשרים
 באמת הוא אזולאי, השוטר והסרט ג׳אמבו
 ״זאת :עליה נאמר כבר אבל קטנה, פיגורה
 !״ תהיה גדולה — הקטנה

ליט דני דברים. כמה עוד עליה נאמרו
ה במשך שלה האישי הבמאי למשל, אי,

 ה״ ״היא — האחרונות הצבאיות שנתיים
 במשך בו שניתקלתי ביותר המזהיר כישרון

 מזהיר כישרון להקות. עם עבודתי זמן כל
 אחת הבמה על שמופיע משהו וחד־פעמי.

שנים.״ לעשר
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 עתיד לה שיש אמרו התיאטרון מבקרי
ית קל שיפשוף שבעזרת נפלאה. מימיקה

גו פני לה שיש העברית. לבמה כוכב ווסף
 כל עוד לה שיש פרצופים, אלף בעלי מי

 קילקל לא מבקר אף הכל, בסך דברים. מיני
טובות. המבשרת המקהלה של ההרמוניה את

 היה דבר שום בנידון אמר שלא היחידי
לעו אבל דשא. (״פשנל״) אברהם המפיק

ב זאת עשה הוא עשה. הוא — זאת מת
ו מהירה חתמתי״ ראיתי, ״באתי, שיטת

ה הופעת את שראה לאחר מייד לעניין.
 של הירדן ליד בתכנית — ניצה של בכורה
 והציע אליה ניגש — מרכז פיקוד להקת

 ניצה אישי. אמרגן בתור עצמו את לה
 ה,כוכבים ברשימת קצר מבט העיפה מצידה
 אישי באופן ידו על שטופחו טיפוח׳ טעוני
 זוהר, רבקה הגששים, טופול, חיים (ראה:
המיוחל. ד״כן׳ את ונתנה ועוד)

 ככוכבת־מטן החדש מעמדה בתוקף —עכשיו
 ״*ן — תודה טוב, מרגישה היא ידי־פשנל־הגדול

 שבד( הגדולה הכוכבת של תסביכים שום בלי
 £ להיות זה איך על לדבר רוצה לא בכלל

עליה. מדברים
 פרטיים 'חיים עבודה, זאת עבודה אצלה,
 למישהו לספר כוונות שום לה ואין פרטיים,

 הי ומה (שנתיים) שלה החבר עם יוצאת היא
 1 כל אוכלת אני (״המון! הבוקר. לארוחת
 בכלק זה ״מה לא?״) נורא, בכלל! משמינה

 ל בפסיכולוגיה מתעניינת היא אותם?״ עניין
 צרי הם — מבינה שאני מה ״לפי המעריץ.

הבמה.״ על רואים שהם במה רכז
 התה שווה באמת שם, רואים שהם ומה
 בעלת חיוור, קקאו בצבע מקסימה אטורה

 בז לשיר היודעת ממזריים, אבל תמימים
 צ׳א צ׳ארלי כמו בצעדים להלך קוגן, ג׳קי

מאוס. מיקי כמו נועע
ב̂ע אחד כל לחקות כישרון לי ״יש
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