
ת ואחותה מיכל רווי
כמוה...״ להיות רוצה אני היום, שהיא .כמו

 הוא ,33 בן כוכבי, אבי בלעדי. באופן
לשעות־העבודה. מחוץ קרוב ידיד גם

אומר. הוא איתי,״ רק מסתדרת ,היא .

ה ^ קיייי
קודמת ^

*  עם לעבוד יכולה לא ״אני יכל: ף
 רק אחרים. אמרגנים או מפיקים 1* י

שלי.״ השיגעונות את מכיר הוא
מצב־ לה יש ״פיתאום מסביר: כוכבי

הקל מאחורי התצוגה, בזמן טוב רוח
 להבין צייר לצחוק. מתחילה והיא עים,
מצב אצלה משתנה כמה־זמן שכל

הרוח.״ ;
איתו, לעבוד לה שכיף אומרת היא

בילוי. זה עבודה, לא שזה ;
מס תמיד היא ממליץ, כשכוכבי

 נכי- לפני לתצוגות — להתנדב כימה ;
 באחת ויצו. חרשים־אילמים, צה״ל,

בתצו חודשים, שמונה לפני התצוגות,
 התרגשות היתה מעשיהו, בכלא גה

 אותה הכירו מהאסירים כמה — כללית
שלה. הקודמת מהקריירה עוד היטב

 באה כאשר אבי את הכירה היא
 שם אירגן והוא במועדון, לבלות

מיופיה, המום היה הוא תצוגת״אופנה.
 אמר כרטיס־ביקור, לה נתן אליה, ניגש -י

 לא היא תפסידי." לא אליי, ״תתקשרי
 כאשר התקשרה. לא להצעה, התייחסה

במיקרה, המקום, באותו שוב נפגשו
 את לשנות אותה לשכנע הצליח הוא

דעתה.
טובה דוגמנית שכל גובה לה יש

 גם לה יש מטר. 1.75 — לו נזקקת
 (אבי: .90־60־90 של אידיאליות מידות

 לובשת היא בעצמי...״) אותה ״מדדתי
 אומרת קילוגרם. 55 ושוקלת 38 מידה
 לאכול אוהבת דיאטה. צריכה לא שהיא
 וממתקים עוגות־קצפת במיוחד הכל,

אחרים.
 של עבר עם שיער ירוקות, עיניים

 מדורגת תיסרוקת־פוני שאטני־בהיר,
״בלי כדבריה, ״אוריגינל,״ סולד, ואף

 שני״חלקים חליפת לובשת תיקונים.״
 כמרכזנית) שם עובדת גלי(אמה של
 ירוק של בגוונים קטנות מישבצות עם

 נעליים מתחת, שחור בגד־גוף ושחור,
 מושלם, איפור זהב, בגוון שטוחות

מדי. צועק לא עדין,
 שניהם מסרבים לתצוגה שכרה את

ומיכל מיותר, שזה אומר אבי לגלות.

 אחרות דוגמניות שיש מסבירה
 או פחות מקבלות והן איתו, העובדות
קינאה. לעורר ולמה יותר, מקבלות

ריב
האחות במישפחה, יפהפיה עוד ש ^

 החיה ,15ה־ בת רווית הקטנה,
 בדרום. חצור בקיבוץ בחברת־נוער

 אותה, גם מטפח שהוא מספר כוכבי
 לקורס־הדוגמניות נרשמה כבר והיא

 יש לרווית אופן־גייט. שלו,.מיכללת
 האף ואותו הירוקות העיניים אותן

 י מטר 1.68 (בינתיים) של גובה הסולד,
 לומדת היא קילוגרם. 52 של ומישקל

 אבל רקדנית־ג׳ז, להיות ורוצה ריקוד,
 גם להיות התנגדות שום לה אין

אחותה. כמו דוגמנית,
 ממוצא האם בחיפה. נולדה מיכל

 ממוצא במיקצועו, מסגר האב, רוסי.
 הוריה שש, בת היתה כשמיכל ספרדי.

 עם עברו הילדים וארבעת התגרשו,
 לא שהיא אומרת מיכל לחולון. האם

 באופן עליה השפיעו שהגירושין זוכרת
 כתלמידה קטנה״. ״הייתי כי מיוחד,

 ״בסדר״, היתה היא היסודי בבית־הספר
 ושנאה וחשבון, ציור ספורט, רק אהבה

 השאר. וכל גיאוגראפיה היסטוריה,
אותה. עניינו לא פשוט אלה

 יש חייה, על לדבר למיכל קל לא
 שיכחה. כדי עד הדחיקה, שהיא דברים

 אבל היטב, זוכרת שהיא דברים יש
מנסה לא היא לה. מכאיב בהם החיטוט

אלים

 כשהיא אבל להעלים. או לטשטש
 קצב באמת, קשות לחוויות מגיעה
 להיזכר יותר. מהיר נעשה דיבורה
 איכשהו עוד זה — עצמה בעובדה
 לפרטי־הפרטים עמוק לחדור אפשרי.
 כבר זה — אז הרגישה כיצד ולתאר

 לה. קשה ממש
מיכל: סיפרה
מה להתפרפר התחלתי ז׳ בכיתה
 לקיבוץ אותי שלחו אז שיעורים,
 טוב לי שיהיה חשבתי מעפילים.

 אז היתה הגדולה אחותי כי בקיבוץ,
 שלה הסיפורים ולפי חצרים, בקיבוץ
 חיים שם שיש לחשוב היה אפשר

שצ לי סיפרה לא היא אבל נהדרים.
יומ לשטוף בבוקר, 6ב־ לקום ריכים

 קשה לעבוד ריצפת־החדר, את יום
המאמצים. ההורים את לבקר וללכת

 בחברה, מקובלת די ילדה הייתי
 בעיות. גם היו אבל כזאת, חברמנית

 היא בת. עם אלים ריב לי היה פעם
 לא אותי, שהרגיז משהו לי אמרה
 רציניות, מכות לה והרבצתי מה, זוכרת

 איים המדריך בינינו. להפריד שבאו עד
 שתינו. את יזרקו מייד, נשלים לא שאם

 אמיתי. לא כזה, שולם השלמנו, אז
 חודשים שלושה מעמד שם החזקתי
ועזבתי.

 לבית־ספר אותי שלחו אחר־כך
 שם לימדו ביפו. מישלב מיקצועי

 זה. את לעשות רציתי לא ואני ספרות,
 הייתי לא וגם הידיים, עם הסתדרתי לא

 השיער את לתלמידה לחפוף מסוגלת
 לא זה. את לעשות לי אמרו כאשר
 עם שהמגע חושבת אני למה. יודעת

אותי. דחה הזרים הראשים
 רוצה לא את לי: אמרו המדריכות

 הייתי אבל נכון. היה זה מישהי! לשרת
כמו אחר, דבר כל לעשות מוכנה

 לא רק מישהי, עבור דבר־מה להביא
ופרשתי, ויכוחים, היו לחפוף.

 לעולם דלת
הפשע

 בחורים עם להתרועע תחלתי ך•
 בת הייתי מיפו. עבריינים צעירים, 1 1

)26 בעמוד (המשך

ברחוב מיכל
לפעמים!״ מחייכת גם ,,אני
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