
ה אחיו גודמן. סידני שם, בעל אמריקאי
 לימודיו את החל הוא שגם דויד של גדול

 בארצות־הברית אותם סיים וכמוהו בלבנון
ל כפרופסור הזה היום עצם עד מכהן

ה והאח ניו־יורק באוניברסיטת רפואה
 רופא הוא מירון יגאל ד״ר יותר, צעיר

 לבד בתל־אביב. אסותא בבית־החולים מיילד
 מיזרחי שבט מונה הרפואה אנשי משלושת

בוג אחיות ושתי בניין מהנדסי שני עוד
 טועה אינני ״אם למוסיקה. האקדמיה רות
 ילדים שלושה לפחות שלנו במישפחה יש

 את מלאני מחשבת בית,״ לכל בממוצע
 שניים בין יש דוד לכל ״כי השבט, תפוצת

לפחות.״ ילדים לארבעה
 הוא שלדון אחיה עצמה, למלאני אשר

 מאיימת 15ה* בת גייל ואחותה עשרים בן
 אלא שחקנית. ולהיות בעיקבותיה ללכת
 אם גם ועיקר, כלל קלה אינה זו שדרך
 ממצד מלאני את העלה חברות כי נראה

 שחקנית לדרגת סיכוי, לה שיש חיקונת
 וטונטו בתארי מקסים תפקיד אחרי אופי.

 על מוצלח טלוויזיה סרט מזורסקי, של
 רמיק לי של הטובה בחברתן יצאניות
קלייבורג, גייל — מזורסקי של וכוכבתו

ב־ קלייבורג של כמזכירתה נוסף תפקיד
 בהבל הקופאית ותפקיד ולונזברד, גייבל
 הסרטת את מלאני סיימה בקאר־ווש״, קורה

 ורק אך שנתיים במשך חייתה אבל חברות
ש מסרט־נפל לכיסה שהגיעו תמלוגים על

חיי. את מאיר אתה לשכוח מעדיפה היא
 את המלווה השיר היה פרדוכסאלי באופן

 ומכיוון לוהט להיט בון, פט של מפיו הסרט,
ה בהכנסות קטנטן אחוזון היה שלמלאני

 הכישלון פירנס אמריקה, וזוהי כולו, סרט
 היה ״הסרט השחקנית. את הזה האמנותי

 הגיעו דולר 2000 על הצ׳קים אבל מביך, ג
 לומר לי ואיפשרו בחודשו חודש מדי אלי ך,<88|

 כמה עד הטלוויזיה. פיתויי מיני לכל לא
קורבן עצמי אני הייתי מטורף נשמע שזה£111

" ! י י ! 1 ך ק1 ! 1 סירטה כרזת ליד מיירון מלאני !11*1
7 . י 11 ■1^11 # 1 בתל־אביב. המוצג חברות י

ותיקה לחמולה צאצאית היא בפילדלפיה שנולדה השחקנית

 מיזרחי. והאחר מירון מתקרא האחד שחלקה תל־אביב ממייסדי
 לחזות באו במיספר, וחמישה כשלושים מיזרחי, חמולת בני כל

באוסקר. לזכותה עשויה בו שהופעתה סירטה של הבכורה בהצגת

חוב עם
לה המספק בתפקיד

ומסי חתונות צלמת כסוזאן, סיירון מלאני
 וולך אלי עם בניו־יורק בר־מיצווה בות

עצמאית. להיות בדרך ואהבה עבודה
מלאני, של סבתה אס מיזרחי, רוזההנשיא עם

 יצחק המדינה נשיא אצל פנים בקבלת
תל־אביב. של להיווסדה שנה 50 במלאות המנוח, בן־צבי

מת אני שאם היטב ידעתי שלי. הצלחתי
 וקאריירה פרנסה לי יש בטלוויזיה, חילה

 לתת יסתכן זה מי כי וגמרנו. שנים לשבע
 נמאס שכבר לפרצוף בסרט ראשי תפקיד

הקטן?״ המסך על

 מסרבת
להאמין

סנדוויצ׳ים, וממכירת מתמלוגים ך
בסרט, קטן תפקיד ושם ופה לסירוגין, יי7

 הסריטה שבהן השנתיים את מלאני סחבה 4
וייל. קלאודייה עם חברות את בהפסקות

 חברות שתי על קטן מסיפור התחיל הסרט
 להיות רוצה והשנייה מתחתנת מהן שאחת
השתיים, של הניצחון כסרט וניגמר צלמת,

 הוצאות את להן מחזירים וורנר כשאולפני ^
 התביישה לא מלאני קאן. לפסטיבל הנסיעה

 להגיע כדי כסף ללוות נאלצה כי לספר
 אבל הצרפתית. לריביירה עצמה בכוחות

הגדו בפסטיבלים הצלחה אחרי היום גם
 של הקולנוע מבקרי תישבחות בעולם, לים

 אני בלום פילמקס בפסטיבל מחמאות קאן,
 עדיין לוקרנו, של השחקנית פרס ג׳לם,

 אפשר ״אי :מלאני את החששות מטרידים
כישרון לך יש הסרטים. באנשי לבטוח

צ׳פלי־ מבט עס אך דבר, לכל אמריקאית אוניברסיטה כבוגרתההווים עם
בפילדלפיה. שנישאו ונורמה דויד הוריה, עם מלאני בעיניים. ני

מהארץ. המילחסה אחרי ירד גבעתי, חטיבת בשורות העצמאות במילחמת לחס האב

 כמו נראית אינך אבל לך, אומרים הם
 בפירוש כך כן, כן, שתיראי. רוצים שאנו

 עיניהם מה ידעו לא כאילו לך, אומדים
 משכו שבועות ששה מלכתחילה. רואות
 רוברט של בסירטו תפקיד עם באף אותי

 יהיה שזה ידעתי הצבאים. צייד נירו דה
 לי היו התפקיד. את רציתי טוב. סרט

 דה רוברט עם ונישנות חוזרות פגישות
 הצגה לעשות שסירבתי אחרי ואז, נירו.

 נירו, דה של מפיקיו לי אמרו בניו־יורק,
ה האמריקאית העוגה אינני תודה. לא

 מראש?״ זאת ראו לא וכי ממוצעת.
מלאני, מודה לכוכבת, הראוי לב באומץ

 את שכתב בריקמן, שמארשל אפילו כי
כבר לה מבטיח אלן, וודי עם הול אנני

 אדמונית ילדה מלאני,
י1 11 * י  וכי־ בולטות שיניים עס י

 באחת דמעות, ולסחוט להצחיק נדיר שרון
ילדותה. באלבום שנשמרו מהתמונות

 ארקין אלן של חברתו את שתשחק שנה
 מידותיה, לפי בדיוק שכתב חדש בסרט

 מצחיקון מכין ריינר קרל שהבמאי ואפילו
 ב־ מסויים ושבמאי בשבילך״ ״במיוחד
 בתפקיד אותה לראות ״היסטרי״ ברודוויי

 גולן מנחם ושהבמאי שלו, במחזה הראשי
 בן לצד טונה עם חי בלחם אותה רוצה

 לא שהיא עד מאמינה לא היא גאזארה,
 כותבת היא בינתיים — ובינתיים רואה.

 בוכים־צוחקים ליצנים על אישיים תסריטים
עצמה. כמוה
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