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 את להשיג תוכלי מעתה
 נורמל טמפוניאו־בה
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במדינה
)50 מעמוד (המשך

 ותנועה. מוסיקה תיאטרון, של שילוב עם
 באשה כאמן, אותה מעריץ אני היום עד

 מכל יותר לי קרובה עדיין היא וכאדם.
אחר.״ אחד

 שיתפה חסותה, תחת אותו לקחה אנה
 לה. ומחוצה בישראל שלה בעבודות אותו

 לארצות־הברית יחדיו נסעו 1961 בשנת
 וחצי שנתיים במשך קיפניס למד ושם

 בניו- המעולים מבתי־הספר באחד מישחק
 מיסעדה גם פתח לימודיו, עם בבד בד יורק.

 כשהוז־ אימפרוביזציה. שנקראה לאמנים
 להקת- על־ידי לישראל, סוקולוב אנה מנה

 שוב לארץ. בעיקבותיה יוסי חזר מחול,
 את הבמה על והעלו בצוותא השניים עבדו

 של המוסיקה לפי בחייל, מעשה הריקוד
סוקולוב. של ובבימויה סטראבינסקי

 לניו־ השניים חזרו ההופעות תום עם
 הרומן הצטנן כאשר ,1964 בשנת יורק.

 לתיאטרון והצטרף ארצה יוסי חזר אנה, עם
 דיכא וזה בתיאטרון, לו הלך לא חיפה.
 היה כאשר ׳,65 בנובמבר ואז, מאד. אותו

המכו התנגשה לתל־אביב, מחיפה בדרכו
נפצע ויוסי חשמל בעמוד נסע שבה נית

ל,יפנים ינהג
לאהבה גיל אין

 בבית־החולים שכב חודשים שבעה אנושות.
 החזה. עד בגבס מכוסה כשגופו תל־השומר,

גל לכיסא מרותק היה בית־החולים אחרי
 בקביים להיעזר צריך היה מכן ולאחר גלים
להלך. כדי
 הכיר אז מאד. קשה תקופה היתה זו

 הם קצר רומן ואחרי מרים, בשם ציירת
 היה שבהם השנים שש במשך נישאו.

 נדד ילדים, לשני אב הפך למרים נשוי
 בתל- מועדון פתח לתיאטרון, מתיאטרון

 בשם בניו־יורק, לו שהיה כמו אביב,
שנה. אחרי אותו וסגר אימפרוביזציה,

אר הכיר ממרים גירושיו לאחר מייד
 הם גוטליב. טל בשם צעירה כיטקטית

 בשי־ התחתנו. ושם לשיקאגו יחדיו נסעו
 עבד — שונים במיקצועות התנסה קאגו

מו וכנהג בוטיק כמנהל מכוניות, כסוחר
 נפרד בצוותא חיים של שנתיים אחרי נית.

 ועבד בניו־יורק להתגורר עבר מטל, גם
 מעייפת קשה, היתד, העבודה מונית. כנהג

 הש־ הכספי הפיצוי אך מסוכנת, ולעתים
תלם.

ברחו נהיגה של שנים וחצי שלוש אחרי
 מוניות, שתי לרכוש הצליח מנהטן בות

 את ושיפר ישראלים נהגים בהן העסיק
 קיפניס שלח שנים אותן כל הכלכלי. מצבו
 קשריו על ושמר ולילדיו לגרושתו כסף
 ובקש חזור שביקשה סוקולוב, אנה עם

 אלא הכסף אחרי במירוץ ישתתף שלא
לאמנות. יותר יתמסר
 40 בן כשהוא עכשיו, רק עידוד. עם

 רק בעצם שהוא קיפניס מרגיש נשוי, ולא
 לשאיפות דרור קורא והוא הדרך, בתחילת

 בתוכו מדוכאות שהיו שלו, האמנותיות
 הוא במונית. נהג בהן שנים אותן כל

 ומתכנן באנגלית, אוטוביוגרפיה עתה כותב
 זאת כל האמריקאית. בטלוויזיה הופעות

 מגיע הוא לארץ כמובן. אנה, של בעידודה
בניו. של לימי״ההולדת בשנה, פעמיים
 כרגע פה? ולא בניו־יורק חי הוא למה

 אך שם. שלו והתוכניות שם שלו הפרנסה
יש ״אני לדעת. אין כן, אולי יחזור?

 ״ולא אומר, הוא בניו־יורק,״ שיושב ראלי
יורד.״
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