
לבער שירמה
ואופ שימלות־ערב תכשיטים, פרוות,

מובחרת. נה
 עוד לעבוד יכולה ״אני אומרת: היא -י

 אוהבת לא שאני היא, הצרה שנים. 10
 אני להתחלק. אוהבת אני לבד. להיות

לשימחתי, לבד. לאכול יכולה לא גם
 שמחה ותמיד במועט מסתפקת אני

בחלקי.
 מעולם וחם, אוהב מבית באה ״אני

 אני פסיכיאטרי. לטיפול נזקקתי לא
 אבי שיקרתי. לא ומעולם עצמי עם כנה

רגליים. יש שלשקר אמר, תמיד
אחד. גבר של אשה הייתי ״תמיד

 שבו המטורף בעולם שמורת־טבע מין
חיה. אני -

לעבוד. מאוד אוהבת אני ״למזלי,
 מחוסר־ביטחון. סבלתי לא פעם אף

 אני וסמים, כדורים לקחתי לא מעולם
 ילדה־טובה־ מין שותה. לא גם

 בשביל זה השאר וכל הסמים ירושלים.
אופי. להם שאין אנשים

 אלא חיי, את להרוס רוצה לא ״אני
 מה באהבה. מזל לי אין אותם. לבנות

 שלי. החיצונית ההופעה זה לי שנשאר
 את כך אחר שברו כנראה אותי, כשעשו

התבנית.
 33ב־ כבר הייתי ,30 בת אני ״היום

־ זה? את עשו אנשים כמה ארצות. ־
 פחות לא הם הזיכרונות ״בשבילי

 השלישית, שבפעם בטוחה אני מכסף.
לי. יקרה לא זה כשאנשא,
לארץ,״ לחזור רוצה מאוד ״הייתי

 הבעיה ״אבל פרי, חני מוסיפה
 הפרטיות חוסר זה אותי שמטרידה

כאן." ^
ש מה כל אחרי מרגישה היא איך
 את להתחיל מסוגלת היא כיצד עברה,

מבראשית? הכל • ן' !
 למיקצוע אהבה לי יש ״למזלי,

התחננתי כזה. מבית באה אני ולעבודה.
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גירושין. במקרה רכוש אי״תביעות הסכם על חני חתמה החתונה לפני

 רגע כל על .חבל מחדש. ולהתחיל הכל, על לוותר
 חני האם. לה אמרה מישפסים,' שתנהלי חבל מחייך,

הראשונים. גירושיה אחרי כמו מחדש, להתחיל רועה
לישראל. השבוע הגיעה :חניראשה: גט _

 אמה את להרגיע כדי באה היא 1
אותה עודדה אמה גירושיה. על ששמעה המודאגת,

 כמלצרית לעבוד שתפסיק אמא לפני
 ארבע לפני אבי, מות אחרי בבית״קפה,

 לי, ברור היה נפגעה, ממש היא שנים.
 זה נתמכת להיות שלה שבמושגים

 ושחייה יותר, שווה לא שהיא כאילו
 אותי לעודד הזמן כל מנסה היא נגמרו.

בי. ולתמוך
 אני מעבודה. נבהלת לא אני ״לכן
בחיי. מאור קשה עבדתי

 בניו־יורק דוגמנית־צמרת ״להיות
 ישנים, עדיין שכולם בשעות לקום זה

בצי — לצילומים מושלמת ולהגיע
 אצל חלק. כשהעור עשויות, פורניים
כזה דבר אין מיקצועית דוגמנית

 פעם אף זה הצלם את עייפות. שנקרא
 או בבית עליה עובר מה מעניין לא

הקודם. בערב
 חובות יש לצאת, חייבים ״ובערבים

 להיות שרוצה אחד כל המיקצוע. של
 החמישי ביום להיות חייב ומקובל, 1א •

 בניד האכסלוסיבי במועדון־החברים
 לפגוש אפשר שם מועדון יורק,
 והיפות, היפים כל את הזה ביום

 שנפרדתי אחרי והכתבים. השחקנים
 זה ידידים. עם שם מופיעה אני מאלאן,

המיקצוע." של מהחובות חלק
 הזאת הארוכה הפרידה אחרי האם
אחר? גבר לה מצאה היא מבעלה,

 עם מאוד התיידדתי ״לאחרונה
 לפני הכרתי שאותו סיני, יהודי

 בטלפונים אותי מציף הוא חודשיים.
נוסעת. אני שאליו מקום לכל

 הדבר כי אותי. מעודד בהחלט ״זה
 לבד. להיות זה בשבילי ביותר המדכא

 רומן, עוד יהיה אולי שזה כנראה אבל
רציני. משהו לא

 בית רציתי חיי שכל היא, ״האמת
 מצליחה לא אני מה משום אבל וילדים,
 שכל־כך הזה, הפשוט הדבר את למצוא
אחרות. לנשים וברור מקובל
אהבה, שאמצא מאמינה עדיין ״אני

אתחתן.״ לא אני אהבה ללא כי

 תחליט היא דבר של בסופו אולי
נשואין? ללא ילד ללדת

 נראה לא מודרנית, שאני זה כל ״עם
 מבלי ילד לעולם להביא כיום לי

הורים. זוג לו שיהיה

אופטימי, טיפוס הייתי תמיד ״אבל
 בכל לקום יכולה הייתי לא אחרת כי

 מקום באיזה לי שמחכה ולהאמין פעם
מחדש." חיי את לבנות אוכל איתו גבר,

■ יריב שולמית
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