
/־כוסה הכי החתיכה

 בויקודיח הסהר נר את משגעת היא
להחפוסם לה מושה ו1אי אביה או -
 ראה קול משה התיירות שר אשר ^
 הביט שלו, הפמליה את עצר הוא אותה, ^
 היפה הבחורה זאת ״מי בקול: ושאל בה

הזאת?״
שרים? בעיני מוצאת־חן כהן גאולה ולמה

 הייתה אילו העשרים. במאה נולדה היא כי
 היא נסגר, שהתנ״ך לפני בתקופה נולדת
 והיו מלכים, בעיני חן מוצאת הייתה בוודאי

בבית־הספר. עליה לומדים
 צמחה הזאת הגזעית התנכית היפהפיה
 בתוך דתיים־מאד, להורים כבת בתל־אביב,

ילדים. 11 הכוללת פטריארכלית, משפחה

 אף־פעם לה מרשה לא שלה האבא אך
שטו ושום תנכיות דמויות בתפקידי להופיע

 הגונות, כולן בנות. שש לו יש כאלה. יות
 ותלדנה הגונים חתנים עם תתחתנה כולן

 מהן אחת לאף ירשה לא הוא ילדים, הרבה
ב שלה המשפחתית הקריירה את לקלקל

מהתנ״ך. דמויות גלל
 והבחורים גולה, היפהפיה כשבתו לכן

 ולהעריץ עליה להסתכל התחילו בשכונה
 מקצוע גננת. להיות אותה שלח הוא אותה,

והגון. ישר
והגוף גאולה, של המיוחד היופי אבל

 יכלו לא שלה, הריקוד וכשרון שלה הגזעי
ללה צורפה היא רב. זמן מוסתרים להיות

הרי שכל דואג כשהאבא ריקודי־עם, קות
 רוקדת היא מלא. בלבוש יערכו הללו קודים

ב רוקדת היא עכשיו הפעמונים. בלהקת
 ריקוד את פירסמה היא דוד. מטמון מועדון

 של הפקוחה עינו תחת הכל טמבל. כובע
 — ראש ועד רגל מכף לבושה כשהיא אביה.
 אי־ שהופיעה ישראלית בחורה מכל יותר
פעם.

 את עליה שם סרטים מפיק אחד וכשיום
 היא חוזה, על אותה להחתים ורצה עינו

ה אל הלך האיש אביה. אל אותו הפנתה
 המשפחה, כל את לכבודו אסף והאבא אבא

הגדו האחים את האמא, את לצידו הושיב
 המכובד: המפיק את ושאל הדודים, ואת לים
 שלך?' בסרט לעשות צריכה שלי הילדה ״מה

ו לשחק, צריכה שהיא לו הסביר המפיק
יותר: אותו המעניין לנושא מיד עבר האבא

 וכשהוא שם?* ללבוש צריכה היא ״מה
 לפעמים שם ללבוש צריכה שהיא שמע

 קם הוא בגדי־ים ולפעמים קצרות שמלות
 בחשבון.״ בא ״לא ואמר:

 בכלל שהיא תיכף הבינה גאולה גם ומזה
 אבא ״אם בסרט: להופיע מעוניינת לא
 זה ככה צודק, שהוא סימן אז מרשה, לא

 לאבא.״ כבוד יש במשפחה. אצלנו
 מפיקים, אביה של פתחו על עברו מאז

ו ואנשי־סרטים, אנשי־אופנה צלמי־פרסומת
ריקם. הושבו כולם
 תנכית בחורה סוף־סוף מצאו כשכבר כי

 אבא גם לה יש אז — הזאת בארץ אמיתית
 מקומה את לתפוס לה יאפשר שלא — תנכי

המודרניים. בחיים
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