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איטלקית. שרון לומדת בינתיים לבקרה. כדי בקרוב, לארץ להגיע

 תחילת לקראת שנערכה במסיבה
 מייד, בעיניו חן מצאה היא הצילומים,

 שהוא כפי נראית שהיא לה אמר והוא
 הפעמים באחת תמר את לעצמו דמיין

 לו נראתה שלו תמר פעם בכל כי —
אחרת.

 שהיא למוסינזון אמרה שרון כאשר
המאפ הצמות שתי את אוהבת איננה
 לה, אמר הוא בסרט, תמר את יינות

 בלי תמר את עושה היה ידע שאילו
צמות.

ארו בסרט אין השוויץ. האב
 עדינה סצינה רק יש חושניות. או טיקה

 תמימה נשיקה בשפתיים, נשיקה של
אוהבים. חברים של

 יותר סצינות בסרט היו אילו
 היתה, לא היא שרון, מודה סכסיות,

 וזאת התפקיד, את לקבל מוכנה כרגע,
 מאוד שהיא אמה, מישפחת בגלל

קטנה. ילרה היא ולגביהם שמרנית
 לה היה גם אחר. דבר זה חברים אבל

 לה היה 13 בת כשהיתה לה. יש וגם
 הם מפורסם. כדורגל שחקן ,19 בן חבר
הסתיימה. שהחברות עד שנתיים יצאו

 ,23 בן איטלקי חבר לה יש עכשיו
 ועוסק באיטליה חי הוא קרלי. מאורו

בדוגמנות.
שלושה לפגי אותו הכירה שרון

 אצל באיטליה, ביקור בעת חודשים
 היא השני,״ על אחד ״נדלקנו חברים.

 מאושר. קורנות כשעיניה מספרת,
 שהוא למרות קשר, ליצור ״הצלחנו

 אני עכשיו עילגת. אנגלית מדבר
 מתכונן מאורו כי איטלקית, לומדת
 בדיוק הוא מאורו בקרוב. לארץ להגיע

 אומרת שלי,״ והטעם חלומות, גבר
שרון.

 בעל שחרחר, גבוה, הוא מאורו ואכן
לתלפיות. בנוי גופו חלק, שיער

 רגיש, יהיה שהחבר חשוב גם לשרון
 מה ושידע מצליח שיהיה אותה, שיאהב

 סבלנות לה אין בחיים. רוצה הוא
למתלבטים.

 עם הרומן על אמה אומרת ומה
 עם התחתנה עצמה האם האיטלקי?

 קלצ׳ינסקי, (אנדרי שהתגייר נוצרי
 החירות, תנועת איש הפולני, הצייר

הגר בשגרירות בהפגנותיו שהתפרסם
 שוללים שלא אומרת אמה מנית).

 ירצה הוא ואם דתו, בגלל בן־אדם
טוב. גם — לא ואם טוב אז להתגייר
 והוא דתי, איש הוא שרון של סבא

 מאמה. בנפרד החי אביה, כן לא כועס.
 ברמת־גן, והיא בתל־אביב מתגורר הוא
 בישרה היא ביותר. טוב עימו הקשר אך
שמח והוא בחסמבה, התפקיד על לו
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שח• היא אחותה. כשל דקיק גוף בעלת סמדר,
 לפני כך על להשוויץ ומיהר מאוד

חבריו.
ומת ״מאז לשאלות. תשובות

 מודה מבוגרים,״ בחורים אהבתי מיד
 הבנות כשכל זאת, יודעת אמה שרון.

 היתה גילן, בני עם בצופים היו בכיתה
 מבוגרים. בחורים עם במסיבות שרון
 מבני מבוגרת יותר הרבה מרגישה היא

 בשאלות לחברותיה עוזרת היא גילה.
 תשובות לה יש להן. המציקות ובבעיות
 לענות יודעות אינן שהן לשאלות

 החוויות את חוותה כבר היא עליהן.
לפניהן.
זה צעירה. להתחתן רוצה שרון אגב,

 ומצליחה. מבוקשת ודוגמנית״צילום קנית״קולנוע
 במ־ תיכון תלמידת ,16ה״ בת שרון משמאל:

דוגמנית־צילום. להיות רוצה היא גמת־מישחק.
 סומכת אני יופי, על רק סומכת לא אני
 כוח אוהבת אני ,,ואישיות עצמי על

 יתן שהסרט הדברים אחד וזה ופירסום,
כסף!" פלוס לי.

שתרוויח? הכסף כל עם תעשה ומה
מכונית. לקניית הכסף את תחסוך היא

 תיאבון לה נותן הנוכחי בסרט התפקיד
סרט. לעוד

 להיות רוצה היתה הבא בסרט
 לפתות אוהבת ״אני המפתה: הבחורה
 ומושך נשי במבט להביט ולברוח!

 עם קטנה, ילדה להיות לחזור ואחר־כך
הילדה־ שרון, אומרת מושפל!" מבט

אשה.

 האופי את נוגד וכאילו מוזר נשמע
 היחסים מערכת אבל שלה, השובב
 עמוקה. מאוד תמיד היא מפתחת, שהיא

 מעדיפה היא בחו״ל שלה כשהחבר
בחור. עם סתם לצאת ולא בבית לשבת
 מחסור כל אין לשרון תיאבון. יש

 עצמה חושבת היא עצמי. בביטחון
תלמי אני הלימודים ״בנושאי לחכמה:

 מחליטה אני בענייני־החיים טובה. דה
 שהן ומסתבר לבד, שלי ההחלטות את

הנכונות." ההחלטות תמיד
 ״אבל ליפה, עצמה חושבת גם היא

 מה לא הוא היופי יפות. הרבה יש
בחיים. הדלתות את לי לפתוח שצריך

 האמנו לא ממש קלציינסקי, שרון של הווידיאו
 שרון עליה!" חולה היא אותה, אוהבת רק לא המצלמה

כסף של מבוטל לא סכום חסמבה בסרט תרוויח
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