
 הפי- ד.יד■ זה בפוליטיקה. עוסק לא אני
 אני ״איד השבתי: שלי. לטראומה תרץ
 למה ביטוי ולתת הבמה, על לעלות יכול

 ואני סאטירה, זו הרי המדינה? על שעבר
 סא- של בעמדה פעם אף להיות רוצה לא

 סילבי כמו באנשים מקנא לא אני !טיריקן
2־0 האלה החברה או קשת, 0  הארץ, 0

 ובעוקצנות. בביקורתיות לכתוב החייבים
 יש ואם אנטי־פוליטי, טיפוס אני מזה חוץ
 אותן לבטא רוצה לא אני משלי, ריעות לי

הבמה. על

קו  להרוג ״תפסי
שים!״ אנ

 רחוב הסרט על שעבדתי תקופה ך*
 מחלה בפריקרדיטיס, חליתי שלוש *■

 סבלתי שלמה שנה בגיל. קשורה שאינה
 והת־ קורטיחן לקחתי בבית־החזה. מכאבים
היה. לא כאילו עבר זה שנה כתום גפחתי.

 נפטרתי. כאילו שמועות נפוצו לאחרונה
נור בדאגה ושאל לאשתי, צילצל מישהו
 נכון?״ ״זה אית:

 ?״ נכץ ״מה :שאלה היא
 ד מת ״ששייקה אמר: והוא

 במיטה. דהייתי_ליה עת באותה
 אנשי- בקרב בעיקר ""השמועה"התפשטה,

 הגעתי מקורה. את לברר ניסיתי המיקצוע.
 איתו, קשר כל לי שאין מסויים, למקור עד

________ נעצרתי■ וכאן
 פרדריקה, של למועדון הלכתי למחרת

 התחילו אנשים עלי. התנפלו החברה וכל
הש !״אותנו ״הדאגת :ואמרו אותי לנשק
 באילת, נלסון רפי של לכפר הגיעה מועה

 שטפו והחברה המוסיקה את הפסיק הוא
בוויסקי. הצער את

 שמועות נפוצו שלי הקאריירה כל במשך
ש מחלות, מיני כל על ומשונות שונות

ומה התקפי-לב סרטן, :אותי פקדו כביכול
לא.

 ניתוח עברתי שלאחרונה היא האמת
 הפסקתי ואני אבי, נפטר תקופה באותה קל.
 משום אולי קצרה. לתקופה ההצגות את
השמועות. נפוצו כך

ש לי כשמספרים להאמין, הפסקתי מאז
 מת!״ ״דדו לי: כשאמרו מתים. אנשים

 להרוג תפסיקו מת! פוט ״מיי אמרתי:
!״אנשים

ל בקשר שמועות מיגי כל גם נפוצו
 שלי. בהצגה אשתי של הופעתה הפסקת
שנד ממה פשוטה יותר הרבה היא האמת

לאנשים. מה

את הביאה
ת הבעיות מהבי

 היא כי בהצגה ׳תהיה שלידיה ציתי ך*
 לא בעייה. נוצרה אבל מאד. מוכשרת 1׳

ב שתלון אחראית בחורה למצוא הצלחנו
ביתנו.
ה מהבעלים, אחד לאף דומה לא אני
 הוא, נהפוך מנשותיהם. להיפטר רוצים

 ונתחבק האחורי בספסל ״נשב :לה אמרתי
 שאני החוויות את יחד נעבור בחושך,

 התחלנו ומיד התלהבה, היא לבד.״ עובר
בחזרות.

הת ההצגה, עם לנסוע כשהתחלנו אבל
 והבייבי־ מחכה, המונית הבעיות. חילו
 השחקניות אחת לא זה מגיעה. לא סיטר
 מעניין לא וזה בייבי־סיטר לה שאין שלי,

בייבי־סיטר, אין ואם אשתי. זו אותי.
לבד. נשארים שלי הילדים י

 שקט ראש לי שיהיה שבמקום קרה כך
 כל את איתר! לי הביאה היא בהצגה,
 בהצגות, הפסקה כשחלה מהבית. הבעיות

ל להפסיק לידיה החליטה המחלה, בגלל
הופיע.

 שומר אני איך אותי שואלי רבים אנשים
 קלוריות, הרבה שורף אני ובכן, בושר. על

 עושה הצגה כל ולפני משמין, ולא אוכל
תרגילי־מתיחה. כמה

 יותר עצמי על לקחת רוצה לא אני כרגע
עבודה. מדי

 מוקדם אך לגבי, תוכניות כמה יש לפשה
לדבר. מדי

 לא עדיין ההצלחה, שלמרות לי נדמה
 הרבה עוד לי יש בחיים. הכל את מיצלתי
 עיני נושא שאני מטרות לי אין לעשות.
 להתמיד להצליח, שאיפה לי יש אליהן.

וליצור.
ולהש להמשיך מיידית: מטרה לי ולש
תפר.

שלום.
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ת ש ק ש 2024 ק
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ,״״קשקשת

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול- בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

4־

ת ש ק ש 2022 ק

• שוקעת. העמים שמש ו
רח׳ פוטשניקוב, דויד

פתח־תיקווה ,32 סמילנסקי
• השקיעה!״ את תסתירי אל ״חנה, י

חיפה א/ 33 מימון רח׳ טרנר< גדי
קצר־רואי. ציקלום של מישקף •

 המלד רח׳ דן, מרדכי
תל־אביב ,76 ג׳ורג׳

ניקוי־ראש. אחרי כותרת עלי י•
הרשקוביץ, בנימין

רחובות ,13 גורדון רח׳
מת פינוי לאחר השומרון הרי !•
קדום. נחלי

לוד .441 ת.ד. סולומון, משה

בדרייב־אין השבוע
ת בכורה  ארצי

7.15 — 9.30 בשעות
באקי דון

באיסטנבול״ ״צרות
0 ס ס ס ס 0)0 0 0 0 0 0 0 0 0

 חמים בתים מחפשים אנו
 החמודים חתלתולינו עבור

חיים בעלי צער אגודת

| ,30 סלמה רחוב , ו פ  י
.827621 טל.
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