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 יל־ היתה תמיד הארטלי ריל *לץ

 כמעט רזה, בלונדית, טובה: דה
ואבא, אמא את מכבדת עכברונית,

 מוקדמת, בשעת־ערב הביתה חוזרת
 בחברת המתאימים במקומות מבלה

הנכונים. הבחורים

 המתמיד העיסוק את אהבו לא ״הם
 רצינית, שאהיה רצו הם בריקוד. שלי

רציני. לא עניין הרי הוא וריקוד
הו בתיכון לימודיי את ״כשסיימתי

לל לניו־יורק נוסעת שאני להם דעתי
 המומה. היתה שלי אמא ריקוד. מוד
וא בקולג', ללמוד שאלך תיכננה היא
 מי ואת אלמד מה חשוב לא מורה. היה

מורה.״ שאהיה העיקר אלמד,
דרמ אך קצרים, היו המרידה ריגעי

 ונסעה חפציה את ארזה שריל תיים.
מקור קפאה הראשון בחורף לניו־יורק.

הש בחורף לריקוד. בתי־ספר וחיפשה
 של לבלט בית־הספר את מצאה ני

גרהם. מרתה של בית־הספר ואת גיפרי
 על וחלמה ורקדה למדה שנים כמה

 זאת — עבודה תמצא שבו הגדול היום
 פשוט חישוב לגלות. מוכנה שריל אין
 פלוס כלכותה!, הו, שנות עשר של

ח גילה. את יסגיר הלימודים, שנות
 הוא שריל, בשביל הזה, הסוד שיפת
 לפריצת או לרעש־אדמה הדומה אסון

אינ ״לעולם שלישית. מילחמת־עולם
אומרת'בקול הוא גילי,״ מהו מגלה ני

 הופיעה נעם 3744
׳ שריל טל  האו
 הווים בח (מימין),

 עירומה שמחיים,
 של הבימה על
אבל כלכותה!״ ״הו,

נהדה היא בהתחלה
............... ............11

 בזכות בהוריה. מרדה אחת פעם רק
 בספר־ להירשם תזכה היא מרידה אותה

 במיספר שיא על גינס, של השיאים
 אחת, בהפקה השתתפה שבהן ההצגות

 פעמים, 3744 כלכותה! הו, המחזה של
 מלא, בעירום רוקדת היא ,1977 מאז

פעור״עיניים. קהל לעיני
 חצופה, קריאת־תגר אותה גם אבל

 במאומה. אותה שינתה לא חושפנית,
הטו הילדה עדיין היא הארטלי שריל

 להורים בת שבפלורידה, מאורלנדו, בה
נוקשים. שמרניים, בפטיסטיים,

 ללטינית. מורה היא שריל של אמה
 היחידה אחותה להיסטוריה. מורה אביה
לעת־מצוא. ומשוררת עיתונאית היא

 מישפחת ביקרה ומתמיד מאז
 וגם ראשון, יום בכל בכנסיה הארטלי

 מין, הגון. אורח־חיים על הקפידה בבית
מוח באופן לתחום מחוץ היה למשל,

 הנד המילה את להזכיר היה אסור לט.
להת היה הכי־טוב ובכלל, ההיא, ראה
 כאילו פנים. ולהעמיד מהנושא עלם

העבודה. כל את העושות הן החסידות
 באפיק מתפתחת ששריל היה נראה

 עשתה הארטלי שאמא עד הנכון,
 מבתה ביקשה היא חינוכית. שגיאה

 שריל את איתה שתיקח הבכירה
 אמא שהיא, כדי לשיעורי־הריקוד

קצת. לנוח תוכל הארטלי,

 אגלה לא״ ^
גילי!" מהו *

 ברקדניות הסתכלה הלכה, ריל *לץ
 שהיא מה שזה והרגישה הקטנות

 טרזן את אהבתי ״תמיד לעשות. רוצה
 אומרת היא באוויר,״ שעף מי כל ואת

הרי רק טיסה, ״ומלבד מתוק. בחיוך
 ריחוף.״ לתחושת לי לגרום יכול קוד

כעסו. הוריה מרחפת, שריל ובעור

ומשמאל) למעלה ריקרדו(מימין, עם שריל ולבושים: עירומים
התביישתי...״ אבל מולי, שעמד מי של בגוף להסתכל ״רציתי


