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 בעלת ביופייה, מדהימה צעירה הפעם
 שיער סוף, להן שאין ורגליים חטוב גוף

 וסולד קטן אף ומתולתל, ארוך שחור
 היא פלאסטי. מנתח אצל לטיפול שזכה
 אופנתיים בבגדים לבושה היתה

 שבפיאצה בחנויות־היוקרה שנרכשו
 למה הפכה והיא ברומא, דודספאניה

 .סופיסטיקייטד.״ שמכונה
 אחרי מייד נסעה גולשני גילה

 התגוררה שם לגרמניה, תחרות״המים
 את אהבה לא היא כשנה. במשך

 ולא השפה, את אהבה לא הגרמנים,
 22 בגיל בעבודה. להשתלב הצליחה

 לחפש מה לה שאין לה ברור היה
 לבית לישראל, חזרה היא בגרמניה.

 פועל־ אביה, שבקריית־שלום. הוריה
עקרת־בית ואמה, בדואר תחזוקה

 עם משהו לעשות בדעתה נחושה
 ברומא, למסע־קניות נסעה היא עצמה.
 הידועות המיספרות לאחת והגיעה
 בעל־המיס־ שמה, איזארגאסי בעיר,
 ברומא. ידוע איש־חברה גם שהוא פרה,
 להצטלם ממנה וביקש אליה ניגש

 היא שלו. המיספרה על לכתבת־אופנה
השערים. לפניה נפתחו ואז הסכימה

 עם אירוסיה את ביטלה היא ראשית
 שהיא חלם שעדיין הגרמני, חברה
 נרשמה היא שנית אליו. תשוב

 שלושה תוך ולמדה לבית־ספר,
 שולטת היא כיום איטלקית. חודשים

 גם היא אז מלידה. כאיטלקיה בשפה
 אותה ששלח סוכן, אצל להירשם הלכה

 כדי ידועה, אמריקאית לצלמת
עבודה. תיק עבודה שתארגן
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למגב. עדיין שם הנחשבת הישראלית לביא, דליה של מקומה את לתפוס

^; השבוע ב בי א ר ת ב
שנתיים לפני מכאן נסעה היא בתל־אביב. הים

 ונסעה לישראל שבה שנה בעבור לגרמני. והתארסה
 אמרגן־בידור, שהוא איטלקי חבר לה יש בעת לרומא.

תוכניותיה. רשימת בסוף היא שהחתונה טוענת אך

 אוהבים מספרת, היא האיטלקים,
 בסירטי עבודה קיבלה היא אותה.

 עתה זה טלוויזיה. ובסירטי פירסומת
 איטלקי בסרט־טלוויזיה תפקיד סיימה

 איזבלה הספרדייה הנסיכה של חיה על
 כל קטנים תפקידים עושה היא מורה.
 כבר צייטה צ׳ינה ובאולפני הזמן,

 הישראלית הצעירה את מכירים
 ממש כי מספרת היא חדת״הלשון.

 ראשי תפקיד על ויתרה אלה בימים
 ממנה נדרשו כי קליאופטרה, בסרט

 ויש עירום .יש אירוטיות: סצינות
 עירום ה.יש את מסבירה. היא עירום,״

 למרות לבצע, סירבה היא השני
 תמורת נאה שכר לה הוצע שלדבריה
התפקיד.
 הוא העירום כי מספרת גילה
 בקולנוע ביותר הגדולה בעייתה

 להשתתף מסרבת היא האיטלקי.
 גם ומפסידה האירוטי, הסוג מן בסרטים

 בשלב אך טובים. תפקידים וגם רב כסף
 והסוכן עקרונותיה, על שומרת היא זה

 לכל בלא להשיב יש כי יודע שלה
 היא זאת, לעומת זה. מסוג הצעה

 לככב עומדת היא באוגוסט כי מספרת
 באמפי, לינו של למולו חדש בסרט
 עליו מעידה שהיא איטלקי שחקן
באיטליה. ידוע מאוד שהוא

 מה בכל הידיעה בהא הכוכב אבל
 דליה עדיין היא לישראליות ששייך
 ששומע מי שכל מספרת גילה לביא.
 היא אם אותה שואל ישראלית, שהיא

לביא. דליה את מכירה
 של חדרו אל גילה נכנסה שבו ברגע

 עליה כי לה הודיע הוא שלה, הסוכן
 גילה לגולן. מגולשני שמה את לשנות
 כי מסתבר הלשון. את בלעה כמעט

 ושמה מפורסם, ישראלי לשם הפך גולן
 מאז הוא באיטליה גולשני גילה של

גולן. גילה
 על רק לדבר רוצה אינה היא אך

 על לדבר רוצה היא וחיי־זוהר. קולנוע
 שהיא שנכתוב ומבקשת פוליטיקה,

 ושהיא למילחמת־הלבנון מתנגדת
 מחבריה שאחד מפני לישראל הגיעה

 נפל ממו, אריה ביותר, הטובים
 מקבלת היא באיטליה במילחמה.

 מכל למילחמה להתנגדותה תמיכה
שם. חבריה
 ושונאת בגדים אוהבת היא מזה חוץ

 הוריה את חתונה. על איתה כשמדברים
 והם לרומא, אותם כשהזמינה הרגיעה

 את ופגשו שם חייה אורח את ראו
 שכל היא שלי .הבעיה לעבודה. חבריה

 החבר עם להתחתן עלי לוחצים הזמן
הדבר זה שחתונה מבינים לא הם שלי.

 כעת. שלי העדיפויות בסולם האחרון
 שהשקעתי שאחרי להבין צריכים הם

 חתונה שלי, בקאריירה הרבה כל־כך
 אומרת היא הכל,״ את להרוס יכולה

 את המסתיר שחור תלתל ומעיפה
עיניה.
 להגיע עומדת שהיא הרגשה לה יש
 מתפרסמות שלה תמונות רחוק.

 הרכילות, במדורי מזומנות לעיתים
 הנודע מועדון־הלילה את וכשפתחו

 רומא יפהפיות מכל פלאביה, טברנה
 תמונתה את ופירסמו בה דווקא בחרו

 האיטלקים בעתון. י רוקדת כשהיא
 היתה שהיא מהעובדה מתלהבים עדיין
 במדים שלה ותמונה בצה״ל, סמלת

 מגזין של שערו על להתפרסם עומדת
איטלקי.

 במלון מתגוררת היא בארץ כשהיא
 בבית יום יום מבקרת אך הילטון,

 היא מלכת־המים תחרות את הוריה.
 שהתחרות טוענת היא לטובה. זוכרת
 שעתידה להבין דחיפה לה נתנה

 לרומא חוזרת היא בעולם־הזוהר.
 האיטלקיים, בסרטים ולהצליח לנסות

 יודע מקרוב אותה שמכיר מי וכל
 גם היא היעד, על מסתערת שכשגילה

אותו. כובשת

 אחיות שתי עוד לגילה לבואה. שמחו
 פרס, יוצאת והמישפחה, ממנה, צעירות
הבכורה. הבת את מעריצה

 שבקריית־ ידעה הבכורה הבת אך
היתה היא עתידה. את תמצא לא שלום

 פועל־תוזזוקה אביה, תתחתן. שהיא רוצים בודל־אביב שבקריית״שלום
 בחברת לישראל תחוור שגילח מקווים עקרת־נית, ואטח, בדואר,
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