
 המלטף הגילוח הגבר: אומר היום־ את ־עושה״ הגילוח
 הגבר קובע ־ ונעים למוצלח היום אוז ששה ״שמך של

־שמך. של ממוצרי־האיכות ונהנה המשתמש המעורכן.
 ״ולוטה״ ומי־קטיפה משחות־נילוח לגילוח. קצף־פלא

 הבינלאומי הירע מיטב לפי מינצרים הגילוח, לאחר
כקטיפה. חלק השר את ומשאירים

3 המעודכן. לגבר ״שמך מוצרי עם - שבגילוח הליטוף
1 כסובן ־שסן־ וסל סצוץ צר1ם

׳לי!ן׳//*ן^ פורום

י■ נפטרת■!״ לא ״אז■ ■■■
)45 מעמוד (המשך

 ליבם. אל לדבר ממני ביקש פשו! פרק.
היד.: זה ובך

 תפקידים בתיאטרון לשחק רוצה פולי:
רציני! משהו ממש,

 הצ- בלי לבד, לשיר רוצה אני :שייקה
חקות!
 מיס- היא שהשלישייה חושב אני :גברי

להו לנו שתעזור בתנאי מאד, טובה גרת
כישרון. מכסימום ציא

 בזמן השניה. התוכנית את ביימתי וכד
 השלישית התוכנית את לעשות עמדו שהם

 בפאריס. באולימפיה ברל ז׳אק עם הופעתי
 מלאכת את עצמו על לקח אלוני ניסים אז

הבימוי.
עי שאני בשקט, להגיד, יכול אני אבל
הגששים. של אופיים את צבתי

 בעיקר עשיתי ששת־הימים מילחמת מאז
 אל־בנאת, אבו אזולאי, השוטר כמו סרטים
 תם- כמה ושם ופה שלוש, ברחוב הבית

קידי-אורח.
 מקבל אני בסרטים תפקיד־אורח בשביל

 שיש תפקיד על כסף. הרבה בדרך־כלל
 שישה מקבל אני אישית, מעורבות בו לי

 הסרט. מדיווחי אחוזים עשרה עד
בהצגת־יחיד הופעתי הימים ששת אחרי

ולןארין לידיה שייקה,
מהבית הבעיות

 קלוסקטי, ויעקב דוד חיליק לוי, יונה עם
הטובים. הימים שנקראה

 השניה הצגת־היחיד את מעלה אני כעת
הפרצופים. אלף מאז: שלי

א לא  מקנ
קשת בסילבי

 יום* מילחמת אחרי טראומה. עלי ^ גם עברה במדינה, רכים אנשים מו ן*
 נמשך, זה וכך לכתוב. לי בא לא הכיפורים

 לי: אמר והוא פשה, את שפגשתי עד
 דבר יש פשה אצל תוכנית!״ תעשה ״בוא
 עבודה, על איתו מדבר כשאתה טוב. אחד
געשית. מייד היא

להו חדשים, הם בתוכנית הקטעים רוב
המקהלה״. ״מנצח את ציא

 אני קודם־כל קטען על עובד אני איך
 דמות עם רעיון, לי כשיש רעיון. צריך

 וכותב. יושב אני מסויים, במצב כלשהי
 על ומנסה עורך אני אחר־כך הרבה. כותב

 וכך הקטע, את מקפיא שאני עד הקהל,
נשאר. הוא

 אני אנטנות. לי יש חשוף. מטיבעי אני
 הם אנשים ורואה. שומע שאני למה פתוח

 התנהגותם, חומר. שואב אני ממנו המקור
 נוצר וכר קולט, אני הזמן כל תגובותיהם.

מישקע. אצלי
 מהתרשמות קטע כותב אינני לעולם
 במשך לאט־לאט, אצלי מתבשל זה מיידית.
האק את מהר תופס אני ארוכה. תקופה

 שבכל המצחיק האנושי הצד זאת טואליה
כמורה. לי משמשים והם מצב,
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