
 ערבי צעיר חג׳יחא, דני
 אסא רמת בעוסד העובד

ה החבר ״אני שנים. זה השומר תל ליד
 לאכול, עוזר.לה מירה׳לה, של ביותר טוב

 כיסא־ על אותה מסיע ולצייר, לשתות
מצהיר. הוא מאד,״ אותה ואוהב הגלגלים

 הרבה שם שיש שמעתי כי אסא, ברמת
צעירים.״ חבר׳ה

 הולם פיתרון על חושבים החלו חבריה
 מי־ הופיעה אחדים חודשים לפני עבורה.
 שלי, הסוד זה בתוכנית־הטלוויזיה רהל׳ה
ו־ רבים אליה התקשרו התבונית ואחרי

 השיבה מירל׳ה לעזור. אפשר במה שאלו ;
ל שדאג מי היה אבל בסדר, שהכל לכולם
 זקוקה היא למה אגשים לאותם הסביר
באמת.
ומניין. הכסף, את אסף מי יודעת לא ״איי

למען שתרם מי שכל רק יודעת אני י

וחוות חטווסת אצנו!

 מיס נשקפים מציוריה בכחול. בעיקר מציירת מירהל׳ההאסון מקום
 בצעירותי לי שאירע האסון שבהשפעת ״ייתכן ושמים.

 חזרה של או בהלם טיפזל של צורה זאת ״אולי מסבירה. היא ובכחול,״ ים מציירת אני
יבש. הצבע בטרם נחטפים מירהל׳ה של ציוריה נעימות.״ לא הן אס אפילו ילדות, לחוויות

 כמה עד לדעת מאושר יהיה שלי, הצריף
 בחיוך מירהל׳ה. אומרת מאושרת.״ אני

 המרוחק החדש, לצריף נכנסת היא מאושר
תלו תמונותיה החולים. ביתני משאר מעט
 הכן ניצב כבר וכן־הציור הכתלים, על יות

החדשות. היצירות לקראת
המ כמו קצת עצמי את מרגישה ״אני

 אנשי ״חבריה, מתוודה. היא רחל,״ שוררת י
 מחלתה ובגלל אותה, אהבו כינרת׳ קבוצת

 על שלה המפורסם הצריף את לה בנו
 ואני כולם,' אוהבים אותי גם הכינרת• שפת

 נכה שאני ה׳יא ה־בעייה כולם. את אוהבת
את לי יבנו עכשיו אז לפרטיות. זקוקה וגם

 מבודד. קצת מכולם, רחוק קצת הצריף,
 לא יצירה אחרי להשאיר מקווה רק אני

רחל.״ של מיצירתה טובה פחות

ק לא י
צלקת

ף, ף*  בונדה אילץ, רמי של מתנתם צרי
 איש־הסר־ עינב, זלמן האדריכל ליבנת, 1 1

 נחמיה רבינוביץ, בךציון שפירא, דויד טים
ו יודלה ויוסקה דב הוכמן, ראובן לחוביץ׳
״איזה לדבריה, למירהל׳ה, העניק אחרים,

בחיים.״ קטן או־שר
 אומר גלריה, שלי המוסד ייהפך ״עכשיו

 ״יש :מבטיחה ומירל׳ה בסיפוק. אסא דויד
 אעשה עוד ואיי בידיים, החיים כל לי

 של בעיצומו שביקשה, נזכרת היא המון.״
 שלא התאונה, אחרי שעברה הניתוחים אחד

רק למות, מוכנה ״הייתי בצווארה. יפגמו

הצוואר. על צלקת לי תהיה שלא
 טיילור, אליזבת את זכרתי רגע ״באותו

ש ונזכרתי הצוואר, על צלקת לה שיש
 לה. דומה שאיי בילדותי, לי, אמרו תמיד
 לזוז יכולה שאינני למרות עכשיו, אבל

שאי משוכנעת איי לבד, דבר שום ולעשות
ממנה.״ פחות מאושרת נני

 החדש ביתה פתח מול כיסא־הגלגלים על יושבת מירהל׳ההחדש הבית
 משאר בריחוק־מה שהוצב טרומי, צריף הוא החדש הבית

 של תרומות בעזרת הוקס הצריף רמת־אסא. חשוכי־מרפא לחולים במוסד ביתני־החוליס
בפרטיות, ליצור מתאים מקום חוסר :בעייתה את שטחה שבפניהם וידידיה, חבריה
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