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הפ ללא הזמן כל אותה חייתי מיקי, בגלל
 שרון עם ולילות ימים יושבת הייתי סקה.
כש מיקי.״ של דמותה את ובונה ואבי,

 ״ הסרט מן מעט דעתה את להשיח מנסים
ואו מתפתה אינה היא בו, ומתפקידה

 שום בעולם אין רציני. זה ״קולנוע מרת:
 ממנו.״ חשוב יותר דבר

 שח- להיות רוצה שהיא בהחלט לה ברור
 בא אינו נגדי טיעון ושום קנית־קולנוע,

ה את ״כשעשיתי אומרת: היא בחשבון.
 טורים על עבדתי בהכרה. הייתי לא סרט,
 בחיי־החברה פגע הסרט גבוהים, נורא
 נפגעו נורא ואנשים האישיים, ובחיי שלי

 לירון. להיות יכולתי לא אני אבל ממני,
 הייתי אם גם בכלל, אחר. בן־אדם הייתי

ב אצלי באה היתד, העבודה עיתונאית
 החברתיים. החיים ואחר־כך הראשון, מקום

 לאדם אותי יעשה מד, חושבת כשאני
 וילד פרידידר עם מישפחה מאושר, יותר

 דבר שאין יודעת אני טובה, שחקנית או
 שחקנית־קול- מלהיות לי חשוב שיותר
נוע.״

 יפה היא הבד על מאד. פוטוגנית לירון
מג היא הפרטיים בחיים ואילו ומרשימה,

} עודף־ מאיפור, נקיים רגילים, פנים לה

ל,י,ינ השחיין אשת
 לשירלי ואם ברנד דן השחיין של אשתו

 < דמו־ את בסרט מגלמת וחצי, השלוש בת
הלהקה. סולנית שהיתה מי יפה, של תה

ב בחורה לגבי מדהימה ורצינות מישקל
 כל- בשטויות, מתעסקת אינה .היא גילה.
ה בתחום ההצלחה לקראת דרוכה כולה

 כותבים ושרון אבי כי כששמעה קולנוע.
 גוב וגידי עטרי גלי עבור מיוחד תסריט
כות ״הם :ואמרה החווירה סוויסה, ומאיר

 אמרו הם בשבילי! הזה התסריט את בים
תפ לי יש שלהם הבא שבסרט במפורש לי

ראשי!״ קיד
ו גיטארה על פורטת היא הסרט במשך

 הדבר אותו נעים.־ בקול שירי־עמים שרה
 חיילת של צבאית כלהקה בצבא, עשתה
 שירותה במהלך עשתה הסרט את אחת.

 * הצבא עבור מופיעה עדיין והיא הצבאי,
החוב. את לפרוע כדי

 שנים חיתה ישראלי לדיפלומט כבת
האח הארץ בעולם. רבים במקומות רבות
ולד ארגנטינה, היתה חיתה שבה רונה
 מקבילים בבואנוס־איירם התרבות חיי בריה
 שולטת היא פאריס. של התרבות לחיי

 מחוץ רבות שנים מזה חיה שפות, בחמש
 את השגריר. אביה את ומעריצה לבית
 מעריצה, היא נשר ואבי הראל שרון

דמו עם שלה המוחלטת ההזדהות כמובן.
 ועד מהפכות״, לה ״עשתה מיקי של תה

 ז לא כמיקי, מעט לא מתפקדת היא עכשיו
כלירון.
ב לזו. זו מפרגנות אינן הלהקה בנות

 מטחי- נורים בנפרד מהן אחת כל עם שיחה
 מהן אחת כל הקולגות. בכיוון ניצוצות

 והכיש־ המוצלחת היפה, היא כי בטוחה
 לחוד מהן אחת וכל בסרט ביותר רונית

 ויהפוך אותה יגלה הלהקה הסרט כי בטוחה
לפחות. ישראלי בקנה־מידה כוכבת אותה
 לא- כישרון מפגינה אכן מהן אחת וכל

 אם ישפוט הקהל שרק בסרטיה מבוטל
סביבו. שהתעורר הרעש לכל ראוי הוא
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