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ההצ לצורך עליהן שנחבשו הכושיות הענק בפאות שבועות,

 להצגה חברותיה ושתי נבון, רותי השגריר, בת מימין גה.
בה ובמלל בזמר מגלמות השלוש בר־לב. ואראלה שטרן יעל
כושיות. נערות של תפקיד גזעים, לאחוות הקוראת צגה

יוני, נמרי. יוני שעה, לפי השחקן בעלה עם נבון רותיהנשוי הצמד
 את בקרוב להתחיל עומד ההדרכה, פיקוד להקת בוגר

בלהקה. בשרתם זו את זה הכירו הם וסרינאר. להיות מתעתד הוא באוניברסיטה. לימודיו

 רותי מצהירה מאד,״ מעורבת ״הרגשה
אר לבוא תמיד אהבתי אחד, ״מצד נבון,

 מצד ישראל, את אוהבת מאד ואני צה
 התמידיים בנדודים אופקים הרחבתי שני,
 על פקוחות, בעינים העולם את רואה ואני

שבו. והרע הטוב כל
החו הפרידות היא המכאיבה ״הנקודה

 אנשים, אל מתקשרים ונישנות. זרות
שו דמויות פוגשים אותם, לחבב לומדים

 נפרדים. והנה יפים, קשרים ויוצרים נות
 מכל כמזכרת להפרד.״ קשה היה תמיד
 בגדים על רותי שומרת שהתה, בו מקום

וארץ. ארץ מכל מקוריים
 בחו״ל, לשהותה האחרונות השנתיים את
 ב־ רותי בילתה לצה״ל, שהתגייסה לפני

 לסיגנון הבסיס הונח למעשה שם ציילון.
מק ביטוי לידי שבא רותי, של שירתה

שחור. לי תקרא באל צועי
 כושים,״ הרבה עם קשר יצרנו ״בציילון
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 נוכרית בפאת רותיהכושית
ומקור־ שחורה ענקית,

 הנשמה זמרות על המקובלת תסרוקת זלת,
 רו־ של קולה בארצות־הברית. הכושיות

הנשמה. זמרות את מאוד מזכיר תי

 ל־ ומיזדקר מקורזל השחור ערה ***
 גופה כל רוקדת כשהיא עבר. כל \1/

 למשש אפשר שרה כשהיא כנחש. מתפתל
גזעית. כושית המילים. שבין הנשמה את

אמ היא כושית. אינה נבון רותי אך
ה לתרבות רבות שנים קרובה היתד. נם

 יצחק אביה היה שם בצ׳אד, אפריקנית
מקומות. כמה ובעוד ישראל, שגריר נבון,

 היא בבית,״ אצלנו שלטה ״המוסיקה
 לשעבר השגריר אביה, אפילו מספרת.

 להיות פעם חלם משרד־החוץ, עובד וכיום
הארב שנות בתהילת השתתף הוא זמר.
 אופרה זמרי של בינלאומית בתחרות עים

בפאריז. שנערכה
ואצ נהדר טנור ונשאר היה ״לאבא

 שאני מאז אופרות וזימרו נגנו בבית לנו
 המחזמר: כוכבת מעלה עצמי,״ את זוכרת

 גם זיכרונות־ילדות. שחור, לי תקרא אל
 מוסיקאליות. נטיות גילתה מרים, אמה,

 יצחק עם יחד קול פיתוח למדה בנעוריה
לבעלה. שנים 24 לפני שהפך נבון

 לי היתד. שהשירה ברור כזה, רקע ״עם
 שלה, הזמיר קול את רותי מסבירה בדם,״
 היתד, לא לצבא, שהתגייסתי עד ״אמנם

 עכשיו, אך לעתיד, בנוגע החלטה שום לי
 ואני בשבילי כבר החליטו שאחרים דומה

 באהבתי אחרים לשתף להיות'טובה, מקווה
כזמרת.״ מעבודתי ולהנות לשירה

 רצח מי
ת ת! א ר מ הז

 היתד, מאז לארץ מארץ נדדה ותי *•*
 נשלח משרד־החוץ, כאיש ארבע. בת [

 נלוותה ומשפחתו רבות לארצות אביה
 הפכו באירופה שנים שמונה תמיד. אליו
בהיו עוד הגדול העולם לאשת רותי את
 ואנגלית, צרפתית איטלקית, ילדה. תה

יסודי. בביודספר כבר ידעה
 חייה שרוב 21 בת צברית מרגישה איך
בחוץ־לארץ? בילתה

 הקוקטייל להקת חברי צמד עםהשחור הנוח
 המחזמר כוכבות צוהלות לשעבר,

 השתוללות הרביצו החמישה תל־אביב. בחוצות שחור, לי תקרא אל
20ה־ בשנות אורליאנם ניו רחובות של המסורת מיטב לפי רבתי

 תשומת־לב משכו הכביש, במרכז ורוקדים שרים כשהם העליזות.
 לפקקי־תנועה גם גרמו מקרים במיספר מעטות. לא ותשואות רבה

 הרקדנים כשחבורת בצחוק פרצו תחילה, שרגזו הנהגים רציניים.
העליזה. ולשירתס לריקזדיהס בכוח אותם לגרור ניסתה
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