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בחיי מפריעה הקדחת אם אותם ושואל וחים

 הגגגגיגו נזכר שערות, שר
 תיו- תתצגוז שבוע ת עדרו

 \רזזזז״2זז בכרת ״וזותרת
 תוזוו- ישבז באורם זירת.

 שר שתים בשרבים רים
 תתצגת. נכרכה רכבזרם

 ןר־2ב שהשתתף הזה״ רם
 רתם הציג הנזזזנזנים, אר

 נזבריכה המרוות האם .•ת
 הנזתנזרת נםיגתז כי זתבר

 נזכרה אינה תעורף אר ר
 אזזזז 90נז- רנזכרה יכך.-

 נזרזצים הם כי השיבז
 שהצביכז כארה היז בם.
 הזזת אשר זאייזנהאזר, זב

 רזזזרב; התזכניזת ןנזזת2
אזזר בפי כזרז. הכזרם

 רתזפכה, נזרכי הםבר היה אף נזהם
 ארזפציה. זירפזאה ברשזן \ראת2הנ

 וארו- איריזפאבזית ארזפציה ״ישנה
 הםזג״ הרצה. םינזפבזזנזבזית," פציה

 נזצר ,45 גיר רפני הזזר הראשזן,
 ןזי2רי אז נזזזרת-כזר שר םיבה ררא

 בהדרגה נזשר בשובו השיכר תזזנתי.
 כד יזתר, \2ר שיכר צזנזזז רבנזק־רנזר
 הנזתאים הנזנגנזן זזרר שרבםזף

 הםינזפבזזנזבזי הםזג כרזת. ש רייצר
 הארזפציה) (םריזזה, הררזזת שר

 אז כררית נזנזזזרה כרר בדרך נזבכ
 הפכנזזן. צירצר רפתכ כזר. נזזזרת
 רג״\תזזתיהם. נזיהרז זנזאזיניז הנזאם

 כר \2הזזרי \בזיבית2אינםבזינ בתנזכה
 שרז הפרבזית הארזפציה כר יר אוזר
תהבנזה. כר בנכשה ןכ2שש רפני ר מ תי הז ש ת. ו חו ר ק  הזמרת בנוחזה הראשי התפקיד את התמלאה שבים, עדנה ה

המיוחדת. להצגה שהוזמנו צופים, שני של קרחותיהם בין השוואה עורכת הקרחת, בעלת

רק מבקר כל נתבקש כניסה כרטיס במקום זירה. תיאטרון אולם מתון פינה תיאטרון. קרחובבי בתקווה הקרחות, את משקה הצופים, שורות בין שביט עדנה עוברת בהפסקה, 7*
זו. להצגה בעליהן את שלית נשים, לשתי שייכים שמאל מצד השעירים הראשים שני מגבעתו. את להסיר מים. של מיפה אף בו ואין קרטון עשוי המשפך לכן: סיכוי כל אין אולם חדשות.

 ברבוי כנראה מצטיינים פקידים ך*
 לשאר־רוחז סימן זה האם הקרחות. | |

 כאשר התחתן מיכלין יוסף לדעת. אין
 נכבדה. שיער רעמת בעל עוד היה

 זה נו, הפריע, קצת זה התחיל, ״כשזה
 היא מבסוטה. אפילו אשתי עכשיו מובן.
 להם הילדים? אותי. יחטפו שלא יודעת

 כך.״ גם אותי אוהבים הם איכפת. לא
 בעלי לשכבת אופייני (למטה) מיכלין
יל גידלו כבר אשר המבוגרים, הקרחת

 כי לחשוב מקובל לגביהם ואשר דים
 שכח לא הוא אך ״טבעית.״ היא קרחת

השופעת. בלוריתו ואת בחרותו ימי את

 בין שהיחסים לומר
 הנוסעים וציבור ים
 יותר קרוב יהיה ־

 מעט לא עוזרת זת
 ״אינני (למעלה). ן

 בע־ הגהג את ימת
 אבל משנה. לא ;
אנ לגמרי. שונה ,
 לפעמים מתרגזים י
 אישית אשם היה א

 ה־ את רואים טהם
 בפני בנימוס. נקים

תשתוק.״ — קרחת

ר ך■ סג  קרחת (שמאל) גלעדי יהודה מ
 שערות לי היו ״קודם שנים. 8 בת /

ש אמרו הקרחת כשהחלה מאד. •פות
 זה כובע! בלי הלכתי כובע. בגלל זה

 השמש. בגלל שזה אמרו ואז נמשך.
 גם דבר, אין לעשות. מה אץ בעת
 שזה חושב אני בינינו, סוב. זה בכה

 קרבן הוא גלעדי אשתי.״ ידי מעשה
 מוכן אדם שכל הטובות לעצות אופייני

 קרני־ קרים, מים קרחת. לבעל לתת
 — רוקחים מיני כל של משחות שמש,

 המר והנסיון קרחתו על ניסה הוא הכל
קיימת. הקרחת הבל. שהכל אותו שיכנע

הס מועדון מנהל הנו קצב למן *1
 חשיבות מייחם עצמו הוא דורה. ן

 הפריעה לא הקרחת זה. לתפקידו מרובה
 אני דבר של ״בסיכומו בחיים. הרבה
הקריי בהתפתחות עזרה שאפילו חושב

 הרי מזה, להיפגע צורך אין שלי. רה
 מלידה.״ לא זה לא! טבעי. דבר זה

 במועדון נדירה תופעה אינן הקרחות
 של קרחתו מלבד התל־אביבי. המדורה

 קרחות גם שם מבקרות (ימין), זלמן
 בלוריות עם בצודתא המבלות מכובדות,

 זוכר אינו זלמן הצעירים. של כבדות
לקרחתו. ביחס בלעג לו העיר שמישהו

 אף על הסיר לא חרמון כרחם
ם חו ה !  החלו כאשר רק מגבעתו. את \

 לו אין שבכלל בהצגה בו חושדים
 ״במשפחתי סיפר: אותה. גילה קרחת,

 אני דורות. מדורי בירושה הקרחת באה
 טוב משהו אוריש שלבני מקוד, רק

 תלתלים הקטנים לשני יש כרגע מזה.
 העולם צלם ביקש כאשר בלונדיים.״

בחב חרמון אברהם את להנציח הזה
זרו את הרים ההצגה, מבקרי יתר רת
 עשה הוא אך (למעלה). כמתגונן עו

 תש־ לא שלי ״הקרחת בבת־צחוק: זאת
למצלמים. הסביר כאן׳״ הנוף את :ה


