
ת !יחנה שהיא טוענת חו ו כ ב
עתידות מגידה היא עדטבע״ם.

ם ■צורים ועם ל עו ה ן מ צו החי

מילוא יהודית הקולנוע שחקנית

 להתפרסם צריכה היווה זאת תכה ך*
״  אחרי אך שעבר. השבוע של בגליון ״

 נעלמה. היא הכתבה, את עימד שהעורך
 ההדרים את הפכנו לא כמקובל, שלא
ש הבנו כאילו שולחנות־הכתיבה, ואת

מכיוון תימצא. הכתבה להתערב. אסור

 וכוחות רוחות עם עסק כאן לנו שיש
ללחוץ? למה אז על־טיבעיים,

 מיקרי באופן נמצאה, הכתבה ובאמת,
 אותה למסור כדי למערכת ונסענו לגמרי,

נו הדרך במחצית אך המשכתבים. לידי
בתיק שנמצאה שהכתבה, לדעת כחנו

 בת ובתה מילוא רפי המחזאי־שחקן בעלה יהודית,המישפחה נל
איריס, רפי, של בת־אוזותו בחברת כרמן, הארבע

 הצטרפה אלה בימים תאומים. תלד כי בקלפים לה קראה שלה חברה כי מספרת יהודית
כו רואה יהודית מילוא. מישפחת אל בוונצואלה, המתגוררת איריס, ברור. קשר ב
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 היא לבסוף נעלמה. שוב גדול, פלסטיק
 רצה לא מישהו כאילו במכוניתי• נמצאה

תתפרסם. שהכתבה

 יהיה ״זה
\" בן

 יהודית השחקנית היא הכמכה כורת ל
 של החדש בסירטו המככבת מילוא, -ר

 העומד לאף, מתחת גולדוואסר, יענקול
יהו האקרנים. אל כשבועיים בעוד לצאת

לה יש במינה. מיוחדת אשד, היא דית

 בכוחות שניחנה מספרה מילוא יהודית
 לרוחות טראנם־מדיום שהיא על־טיבעיים,

עב״מים. עם קשר ויוצרת
 אמא שנים. 32 לפני ביפו נולדה היא

 כשהיתה מישפחה קרובי לבקר נסעה שלה
 מגוריה מעיר להריונה, התשיעי בחודש
או תקפו דג׳אני בית־החולים ליד נתניה.

נולדה. הקטנה ויהודית צירי־לידה, תה
 לאמנות בבית־הספר למדה כשבגרה,

 שם ביליתי שנים ״שלוש בית־צבי. הבימה
 בבית־הספר אומרת. היא סבלתי,״ ומאוד
 רגע כל ושנאה רפי, בעלה, את הכירה

למנהל מתנות שנתן ״מי לימודים. של

 מתוכה וקוראת היד בכף מביטה מילוא יהודית
ובין בינה קשר שנוצר מספרת היא עתידות.

 נוסעת היא כאשר לדבריה, שלהם. החללית עם הארץ לכדור המגיעים מהחלל, יצורים
החשגזלאי. אצל קבוע באופן נמצאת והיא במכוניתה, פיצוצים מתרחשים תמיד פתוח, בשדה

 היא עוצמה. מקרינה והיא חזקות פנים
 רפי השחקן־מחזאי בעלה עם מתגוררת

 הבידור אמור בלב כרמן בתה ועם מילוא
 ומצפה הסירה, יורדי ברחוב תל-אביב, של

הכ במהלך השני. ילדה ללידת יום בכל
 יהודית את הזה העולם צוות ביקש תבה

 יהודית קלפים. פותחת כשהיא להצטלם
 ״זה :מילמלה ולפתע הקלפים, את טרפה
זכר!״ בן לי יהיה בן! יהיה

 אחת תלמידה טוב. יותר תלמיד היה
̂  תפקיד וקיבלה אוגרים במתנה לו נתנה

 בסוף צפע. לו לתת רציתי אני שיגעון.
 מדי.״ יקר שזה החלטתי

 להיות יהודית חלמה ילדותה ימי כל
הת מארוקו, ילידי הוריה, אך שחקנית,

 באוניבר־ כלכלה למדה בת־דודתה נגדו.
 תבייש שלא ממנה ביקשו והוריה סנטה,

בת־הדודה. בדרכי ותלך המישפחה את




