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 החולמות בנות־מזל, נערות ש ^
 מצליחות שחקניות להיות '־בהקיץ

 ללא בהיר, ביום והנה, ומפורסמות,
 ומתחילות מתגלות הן מוקדמת, הכנה

בעולם־הזוהר. לשחות
 שרון של סיפורה הוא כזה

.16ה־ בת קלצ׳ינסקי
 עיני יפהפיה: צעירה היא שרון
 סולד, אף ומלוכסנות, גדולות טורקיז

 ארוך שאטני שיער וחושני, קטן פה
 וגוף חינניות גומות־חן שתי וחלק,
 משהו הנכונים. במקומות ושופע חטוב

ומפתה. קטנה לוליטה בסיגנון
 חוכמת־ הרבה לה יש פיקחית, היא

לבת־גילה. מועט לא ונסיח. חיים,
היש המפיקים סרצוסים. 120
 סרטים לעשות הממשיכים ראליים,

 הגיעו חדשות, פנים לחפש והממשיכים
 ויעוד דורון ערן הם אלה שרון. אל

 נערה ,.חיפשנו מספר: מהם אחד לבנון.
 שתגלם חסמבה, לסרט ומיוחדת יפה
 וראיינו שראינו אחרי תמר. תפקיד את
 נזכרנו והתייאשנו, פרצופים 120

 סמדר של והיפה הקטנה האחות בשרון,
 שנים שלוש לפני ששיחקה קלצ׳ינסקי

 הפנימיה שלנו בסרט ראשי בתפקיד
 באתר־ אחריה אז שהשתרכה —

הצילומים."
•צאו יוזמה. תפסו המפיקים שני

 שתן
ה צ ח

לפתות
(ולבתה)

 בתל־ ילין תלמה התיכון לבית־הספר
 שם התיאטרון, למגמת ופנו אביב

 לבוא ממנה כשביקשו שרון. לומדת
 בליבי, התחמקה(״חשבתי היא לבחינה,

כשהז אבל ולסירטי־ילדים?״) לי מה
הואי היא הווידיאו, למיבחן אותה מינו
לבוא. לה

רק ״לא דורון: ערן כדברי התוצאה,

 מה על חוזה? ״איזה בהפתעה: שאלה
מדברים?״ אתם

 מאז ידעה שאמה היא האמת אבל
 סמדר ואחותה שרון כי ומתמיד
 עוד שחקגיות־קולנוע, להיות חולמות
 במיטה יושבות היו הן קטנות. מהיותן

 שחקניות תהיינה כיצד ומדמיינות
ואחת ועשירות, מפורסמות בהוליווד,

שרון. לאחותה ביופיה דומה סמדרהגדולה האחות
 כאשר שנים, שלוש לפני התגלתה סמדר

חדש. בסרט מככבת היא כיום בסרט. הראשי לתפקיד נבחרה
שהמצ אלא בה, התאהבה שהמצלמה

 טסט עשתה היא עליה. חולה למה
מדהים."
 שלה בתפקיד מייד התאהבה שרון

 סגנית שהיא תמר, של התפקיד בסרט,
 נערה היא תמר חסמבה. מפקד

 אהבה הרבה עם אמיתית, ישראלית
 ספרי את קראה ששךון כמובן לארץ.

 הרבה לפני לא (״ודווקא חסמבה
שנים!״).

 לא שרון של אמה בטירה. ביקור
 כאשר הווידיאו. מיבחן על כלל ידעה

 לומר לה ואמרו הביתה אליה התקשרו
היא חוזה, על לחתום שתבוא לשרון

 הפרטית בטירה השניה את לבקר תבוא
דווקא. שלה

לדוג להצטלם התחילה כשסמדר
 התפקיד את קיבלה ואחר־כן־ מנות

 בת שרון היתה הפנימיה בסרט הראשי
 סמדר. בשביל שמחה מאוד והיא .13

 אליה. וקשורה אותה אוהבת מאוד היא
 תפקיד קיבלה שרון גם כאשר ועכשיו,

 לה. מפרגנת מאוד סמדר בסרט, ראשי
 בצילומים עסוקה כן גם בעצמה היא

 של בסערה יתומים חדש, לסרט
גוטמן. עמוס

 יגאל את פגשה שרון כאשר
חסמבה, סידרת מחבר מוסינזון,
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