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 ״קראתי אומרת. היא חיי״ בימי לי קרה
 חושבת לא אני — בכלל ב, מישפחה לה

הר כל את במילים להעביר יכולה שאגי
 מדי יותר זה ללהקה. ביחס לי שיש גשות
 נפלא.״ היה זה — כללי באופן עמוק.
 — שלה הפרטיים הרגשות לגבי רק ולא

 על הפארודיות הקריירה. לגבי גם אלא
 מרכזי תפקיד לה היה בהן — הסרטים

הת איתן, יחד בצה״ל. ללהיט הפכו —
 המשגעת ״החתיכונת שאול, ניצה חילה

 את במהירות לעבור מרכז״ פיקוד מלהקת
הצב הלהקה של האחידים המדים מחסום

 היא גמורה״ כהפתעה לי בא ״זה אית.
 הפיר־ לכל התכוננתי שלא ״בחיי אומרת.

שלי.״ לאופי מתאים לא נורא וזה הזה, סום

דו־• רן9ה או ב!

הבידוד בשמי דח

מס היא שלה, האופי מה שידעו ובשביל
 לדיסקוטקים, הולכת לא בכלל שהיא בירה

ש ושהיא לל אוהבת להתאפר, שונאת ממ
 וחולצה׳, מיכנסיים ,סתם הרבה הכי בוש

 14 בת ילדה כמו ניראית היא ושבכלל
ייאוש, גרוע.״ יותר הרבה אפילו ו״לפעמים

 'חת־על־
 בחיי, [ל

 היא ך.״
שכולם

 שכיש־ דעתה על העלתה לא היא פעם אף אבל ניצה.
 הייתי לא ״אפילו בחיים. להתבסם לה יעזור זה רון

אומרת. היא הכיתה,״ של המצחיקה
 האב — נורמלית למשפחה בת תל־אביב, ילידת

יל לבגדי בחנות כמוכרת עובדת והאם בביטוח עוסק
ב מכן ולאחר המתמיד בבית־ספר ניצה למדה — דים

 חייה הוראה. של קריירה על וחלמה אוהל־שס, תיכון
 לה והיו הצופים, של ב״צריף״ התרכזו החברתיים

 נח״ל. לגרעין להצטרף מאוד מוגדרות תוכניות אפילו
 היא שאם לדעת נוכחה כאשר — השמינית בסוף רק

 אחד איש של גרעין יהיה זה — גרעין להקים רוצה
החלוציות. על ויתרה — בלבד

 אותם מצאה חדשים, אתגרים לחפש התחילה היא
 לבחינות כשבאה הצבאיות. ללהקות הכניסה בבחינות
 הביתה.״ לכי ״ילדה, לה: אמרו הנח״ל, ללהקת הכניסה

 חצי לאחר זמן. להרבה לא אבל הביתה, הלכה היא אז
והתקבלה. — מרכז פיקוד ללהקת נבחנה שנה

ש ביותר הנפלא הדבר היתר, הצבאית ״הלהקה

 רוצה, לא היא מה לכולם שברור עכשיו
לה ״רק רוצה. כן היא מר, לגלות אפשר

וה הקטנה הגברת אומרת שחקנית״ יות
מבטיחה.

 לעשות, מסוגלת שהיא במה בהתחשב
 ),101 ליידי (של נוכריות פיאות כמה בעזרת
 — וכשרון רובינשטיין) הלנה (של איפור
דינו!!תהיה. שהיא לנבא סביר

אומרת


