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 זהבים. ללבוש שלה ההזדמנות הוא הפורים
כושית. של בתחפושת ?!רני רונית :משמאל
28-----------

 החליטה תשע, בן לילד ואם עקרת־בית פטשון, נעמיהלילה מלכת
 הדביקה היא אחד. ללילה מלכה תהיה בפורים כי

 צבעה זועק, בכסף עיניה את איפרה המצח, ועל הלחיים על כסף בצבע פאייטים לעצמה
הלילה. מלכת היא והרי — אצבעותיה על טבעות־כסף ענדה אפור, בכסף ציפורניה

 רוב איתו יבא, זה ,הנה פורים ג ^
 פסישי־פלסטיק וגם ושימחה, .אושר 1 1

 ברחובות, וליכלוך וקפצונים וכובעי־צ׳ארלי
ב והציגות-לילדים מחריש־אוזגיים, ורעש

 ערבי־ של קרנבלים גם ויהיו פרוטה.
 אל״ף, סוג אמנים •עם דל״ת סוג בידור

 מסהרר, בקצב אחד לילה במשך שיעבדו
 ולמחרת שם, •שעה רבע־ פה רבע־ישעה

חדשה. מכונית להם לקנות יוכלו היום
 לחאלטורות, שמעבר חג־הפורים ,אולם

התחפושות. חג הזא
 ובכל־זאת להתחפש שמתעקשת למי

 הפית־ היא מלכת־הלילה יפה, להישאר
 למרוח הוא לעשות שעליה מה ביל רון.

 לגבות. מעל בגוון־כסף צללים של טונה
 הלחיים על וכוכבים המצח על ירח לצייר
המוד מוכספים, בפאייטים .אותם ולמלא

 שיפד את ללבוש דבק־גיבות. בעזרת בקים
 בשוק- למכור התכוונה שממילא לת־הכסף

 ללילה מלכה היא והרי — הפישפשים
שלה. שכולו אחד,

 הפרצוף של חסידה •שאינה מי ואילו
 החוטם, של לא •ובייחוד שדה, האישי
 בלתי־חוזרת הזדמנות לה מעניק פורים

 עוד גדול חוטם ׳בעזרת אותו, להסתיר
 התפוח החוטם •שמאחרי יאמין מי כי יותר.

 ממנו הקטן חוטם חבוי העליז הליצן של
במעט? אך

 זה מה מבינים שאינם כאלה גם יש
לכושים, יתחפשו־ינא ובבן, אפארטיהייד.

1 ותחפושות וזהבנסו של חגיגה

א צ ׳ ו י ן ל י ל פ א י צ
 המצחיקנית היא 17ה־ בת אהרון לאה

 צ׳אפ־ את העריצה ומתמיד מאז שבחבורה.
אחד. ללילה לצ׳ארלי תהפוך ובפורים לין,

 גזעניות הערות יספגו בשנה, אחד ללילה
 שאצל סיף־סוף... יבינו ואז הפה, מלוא

פורים. יום כל לא — שחורי־העור
תח נוצרה שבחבורה הג׳ינג׳יות עבור

 חופן צעפאלאך, שתי :להפליא קילה פושת
 על קוף חום, עיפרזן־איפור תוצרת נמשים
 אותן יעריצו ברחוב הילדים יוכל הכתף,

 בילבי את מעריצים שהם כשם בדיוק —
הטלוויזיה. גיבורת

 הן מספור. ריבות התחפושות אפשרויות
 הסמויים, למאוויי־הלב בהתאם משתנות
 הא״שית. ההעזה ולמידת ,הפרוע לדימיון
 חולשה של ברגע שנקנתה זרוקה שימלה

 צניעות, מחמת אחת פעם אף נלבשה ולא
 על הישנה כל תלוי שהיה מטורף כובע
 ב־ פעם ששימשו בת־יענה נוצות קולב,

 קיטשיים תכשיטים כלשהי, הצגת־תואטרון
מתביי אך הלב בסתר שאוהבים להחריד

 קיש־ של שפע ואותו בכך, להודות שים
 התחתונה במגירה תמיד החבוי קושים

בדיוק זהו , — .יראה לא אחד שאף כדי


