
 סיימה כאשר שפות. חמש הכל, בסך טייט.משלה, עולם משלה, חלומות
 עתו־ להיות רצתה העממי כית־הפפר את

 את ששינה מאורע אירע שאז אלא נאית.
מ סרטים ימאי בארץ ביקר שאיפותיה.

ל־ רצה הוא גומז. פטיו אלפונזו מקסיקו,

ש חדש לדור למדי אפיינית
 שעולמה תל־אביב ילידת דינה.
העיר, בתחום רק במעט נתיים

ק | ן הוכתרה שיהודית אחרי המאושרים והאס הבת הבן, ^11111 [ *ן " ך |* ו ^ ן ! אחד להנאתה. יהודית' משתרעת הוריה, דירת •בגזוזטרת מודרנית, כורסא על 1ך1ך
1 13<3 המלכות כתי מונח ראשה על שבוע. לפני המים, כמלכת 14 [4 1111 בוקר, מדי מבצעת היא אותה מיוחדת, התעמלות הוא הקבועים העיקריים מתחביביה 121-1 9 §11

העבודה. יום לקראת לרעננו ובריאותו, הגוף חיטוב לשמירת רבות, שנים זה לעשות אביה שנוהג כדרך משפחתה• בני עליה שהרעיפו צד, מכל בנשיקות יהודית מוצפת ביס,

 גן, הרגילים: השלבים בל את ית
 היתד, היא אותה. פינקו בבית

 .12 בן אח גם לה יש עתה
 הצטיינה למדי, חרוצה היתד,
חרוזים. לפעמים ,כתבה

 פסנתר, על לפרוט שתלמד רצו
 ה־ פיגורו את הוציא האב ונתר.

 לטעת כדי בנגינה, אותה ללוות
 לא שיהודית אלא לנגן. ורצון

לרקוד, אהבה היא פסנתר. על
 מדי להתעמל הרבה, להשתזף ,1

 שמלות ללבוש .האב, שעושה
עליזה. בחברה ות

 בבית השפות. היו ברצון למדה
 למדה אנגלית קסטיליאנית; ־דית

פר־ בשיעורים ויוזנית וצרפתית ־,

 ה־ שירת סרטו מתוך קטע בארץ הסריט
 היתד, הישראלי הקטע של העלילה יעמיס.

 שלא אחרי אביה, את מגלה בת פשוטה:
 עורכת היא שנה. 15 במשך אותו ראתה

 משמיעים בה קבלת־פנים, מסיבת לכבודו
 לגומז; היו אמנינן* מזימרתה. הארץ אמני
 מתאימה בת אך עינבל. בלהקת בחר הוא
 ולבחון לראות לו הציע ידיד לו. היתד, לא
 תפקיד מילאה הצליחה, היא יהודית. את
בסרט. דקות חמש של

יו שיהודית אלא השאיפות. השתנו מאז
 'להכין ולהשכיל, ללמוד עול שעליה דעת
 כפי להיות. רוצה שהיא למה עצמה את

 חמש יודעת ״יהודית אמה: זאת שמבטאה
בהן.״ לדבר מה ללמוד עליה עכשיו שפות.

★ ★ ★

 החדשות על אביה, מפי ^שנות
 מתענינת אינה שהיא למרות .1̂

פוליטיים. מאמרים לכתוב

 את תופסים ככית־הספר •■•לימודים
 השני בחצי יהודית. של יומה מחצית 1 1

 אחד: בתנאי — כרוחה לעשות חופשיה היא
 בשבתות מחצות. יאוחר לא בבית להיות

,וחצי. 12ב־ לחזור לה מותר ובחגים
הלימו יום סיום שאחרי בשעות

 על יהודית משתרעת השיעורים וגמר דים
 הוריה בדירת הפוטוריסטיות, הבורסות אחת

 קלאסיים. רומנים קוראת תל־אביב, בצפון
תק עשרות כמה מניחה היא לה, כשנמאס

 בהתלהבות מאזינה הפטיפון, על ליטים
סוערות. אמריקאיות דרום למנגינות ביחוד

 יהודית מתחילה מתלהבת היא כאשר
 עצמה את מלווה ספרדיים, ריקודים לרקוד

וה הלבן הקטן, הכלב רקסי, בקסטניסות.
 אלה. בריקודים היחיד הצופה הוא מסולסל
בועז. האח גם אליו מצטרף -לפעמים

 יהודית גם מוצפת בגילה נערה״ כל כמו
 מבקרים ישראליים צעירים מלבד מחזרים.

 תיירים ברובם זרים, צעירים גם הוריה בבית
 יהודית. הורי מכרי חוג אל קשר להם שיש

 עורכת אי בחברתם לבלות יוצאת יהודית
הוריה. בבית מסיבות
 התנהגו כיצד ששכחו האמהות כל כמו

 יהודית: של אמה גם תמהה זה, בגיל הן
 בה, מוצאים הם מה מבינה שאינני ״באמת

ההס עמה?״ לדבר יכול מבוגר איש מה
 יהודית נראית אמה בעיני פשוט: הוא בר

 נערה כבר היא אולם קטנה, כילדה עדיין
 בתחילת עלמה — חיים מלאת עצמאית,
פריחתה.

 ומוסיקה המינים, מכל לרקודים מוסיקה בעיקר מכיל מזרחי יהודית שלהתיליטיס אוסיי
 רקודיס רוקדת נם יהודית סוערים. מקצבים בעלת דרום־אמריקאית

רקס. הכלב ־— ידידה הוא רמת־הביצוע על האחרון הפוסק עצמית. בכוריאוגרפיה קסטניטות בלחי ספרדיים


