
 שאעמוד אני מי עליו, שיכבידו דברים
 הייתי כי אשמה רגשי לי• יש בדרכו?
 בזה בעולמו. יותר מעורה להיות צריכה

מושלמת. לא אני

 2 ובן 5 בן נכדים שני לנו יש היום
 מישפחתי מאוד מנחם רותי. מנתנו
 ילד. כמו הילדים עם לשחק ויכול

 מספיק היה שלא אותו מייסר מצפונו
 עליהם מרעיף הוא לכן הבנות, עם

מתנות.

 עושה שהוא סרט בכל מאמין מנחם
 הוא דרכו בתחילת שלמה. אמונה
 לנו שהיה מה כל את פעם לא מישכן

 הרגשה לי היתה תמיד מזה. יותר ועוד
 מה כל את למשכן אפילו מוכן שהוא
 הוא היום התנגדתי. לא פעם אף שעלי.

 צורף לו אין לסכן, כבר צריך לא
מכספו. יותר להשקיע

 להיות
בשלווה

בהח חלק לקחתי לא עולם
 לי נותן הוא לפעמים לטותיו.

וגדל, הולך הוא שקיבל. תסריט
 תכונה זאת קדימה, רץ תמיד

מהכלל.
 מצד דרכים. פרשת על אני

 ומצד איתו, להיות רוצה מאוד אני אחד
 אני כאן. להיות רוצה מאוד אני אחר

 ללמוד. מספיק לעבוד, להתחיל צריכה
 שנה חצי לפחות להיות חייבת אני

זה שלו הבסיס אחד. במקום

*

 שנערכה העונה, אלופי הסרט של בבכורהאווסורה עם
 מנחם אנדרס, אורסולה מימין: בלוס־אנג׳לס.

ויורם דרק נו השחקנית גולן, רחל רחל, של בתה יעל, גלובוס, דבורה גולן,

 בית הוא אף רכש גלובוס לעסקים. ושותפו מנחם של דודו בן גלובוס,
 של הסרטים שגעון כי אומרת רחל בלוס״אנג׳לס. מנחם, של לביתו דומה
אותה. דוחות מסביבו האנשים שהתחנפויות בעוד ומתחזק, הולך מנחם
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 את לשתף ונוהג נהג גולן מנחםישראלית בחברה
 בסרט כניצבים. בסרטיו העובדים

 החובשת גולן, רחל (מימין) השכנות בתפקידי הופיעו מלובלין הקוסם
גורפינקל, שרה שרון, אריק של כמזכירה שענדה וינר, שרה בלונדית, פאה

 אופיר, ולידיה הראשי, החשמלאי של אשתו ליינמן ציפי הצלם, של אשתו
 גלובוס יורם הוליוודית בבכורה למטה: בתמונה אופיר. שייקה של אשתו
 המינגווי, מרגו גולד, אליוט השחקן גולן, מנחם דבורה, בתו את מחזיק

ברמת״אביב. דירתם את רחל מכינה היום גולן. יעל ובתה רחל

 הארץ שלי הנשמה בשביל לוס־אנג׳לס,
 הדירה את מכינה אני המקום. זה

 ונוחה. פשוטה שתהייה ברמת״אביב
 מסתפק הוא לאבי, מאוד דומה אני

 חינך גם כך—מינימלי ובקיום במועט
אותי.

 אם בשלווה. לחיות משתדלת אני
 חייבת הרי אני בלילות לישון רוצה אני

 ישן מנחם מנחם. של בנאמנות להאמין
 לו. יש מזל איזה מיקרה, בכל מאוד טוב
 יותר יש הכוכבניות שלכל חושבת איני
 להתבייש, במה לי אין לי. שיש ממה
נחיתות. של רגש שום מרגישה לא אני

 היחידי הגבר שהוא יודע מנחם
 מקווה אני לי. ויהיה לי שהיה

 ביטחון. לו מוסיפה הזאת שההרגשה
 סוף סוף יש ולי שלו העולם כיום לו יש

משלי. עולם
■ יריב שולמית
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רותי. הבכורה בתו מנשואי וחצי,
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