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בין כשהמיתקן ככובסת התיישבה

 ילדים בהצגה לשחק שנכנסה נוי,
 לכביסה, שימש שפעם מיתקן ראתה
המצלמה. אותה תפסה וכך רגליה

ראשונה נוס
חשמאלו פניו. על משועממת

 מונדי יוסף המחזאי
 כשהבעה כוסית, לוגם
והקול התיאטרון שחקן

 שבהן במסיבות בדרו־כלל, עמרני. גבי המזוקן נוע
 הסתפקו הפעם במיוחד. שמח שחקנים, משתתפים

לשירת־הזסרים. הצטרפו לא ואפילו ואכילה, בישיבה

 רוזינק, יודה שלי, כת ,ך•
י /  היא שחקנית, היותה מלבד • /
 מאוד. מוכשרת תיירת פסלת גם

אפ משה לריקוד, שלה המורה
 לה מקלקל שהפיסול טען רתי,

 לפסל,׳׳ הפסיקה לכן הידיים, את
 אסא רוזינק, צילה לי סיפרה

החירשת. השחקנית יולה, של
 במסיבה פגשתי והבת האם את

השח של כניסתו לכבוד שנערכה
 ילדים להצגה צרפתי אשר קן

של במקומו לאלוהים, חורגים

 היוצא, השחקן גאון. יהורם
ב למסיבה, הוא גם בא יהורם,
 בתו מאוד: מכובדת גברת חברת

ולב שהשתעממד. הילה, הקטנה
מוק הביתה אביה את גררה סוף
דם.

 ב* ציירת שהיא דוזינק, גברת
 :לי וגילתה המשיכה מיקצועה,

 בגלל אלא מלידה, לא חרשת ״בתי
 בגיל שקיבלה קרום־המוח, דלקת
 להשמיע ידעה היא וחצי. שנה

מישפטים. לא אבל קולות

 בכל לדבר אותה לימדתי אני
יו לא אני האפשריות. השיטות

 אי- ומדברת שפת־הידיים את דעת
 עושה היא אם אבל בשפתיים. תה

בתנו אותה מתקנת אני שגיאות,
השפתיים. עות

עו יולה היתד. ילדה, ״כשהיתה
 לנו ועושר. בסדץ עצמה את טפת

 שתחזור מקווה אני בבית. הצגות
מ עצמאית היא בינתיים לפסל.

ו לחוץ־לארץ לבדה נוסעת אוד,
לבד.׳׳ יופי מסתדרת

לוחמי ברירת

מהצנחנים, הוותיק הלוחםלשישה אב
בקבוק־ הניף מאייר, אריה

שירי־ארץ־ישראל. שר בעודו ושמאלה, ימינה משקה
הגיוס!־

כוחו.

נתיב־העשרה, מושב בן שגיא, איתן
 בכל ושר סרים תוף על מתופף

הצנחנים. גדוד של החיה הרוח הוא איתן

ם

 האלה החכרה שנים £!׳
*■  כל את עברו הם ביחד. ׳

ב נלחמו זה, לצד זה המילחמות
 לחמו ירושלים, את כבשו תעלה,

 ובמילח־ יום־הכיפורים במילחמת
הלבנון. מת

הש אותם לראות היה תענוג
ה הצנחנים גדוד את יחד, בוע

פרי את הסליק במועדון חוגג זה
שון הנערץ מהמג׳׳ד דתו ח  נ

ישראלי.
 כשכל ושקט, עצור ישב נחשון

כששאל מסביבו. עולזים חבריו
 לי ענתה עצוב, הוא מדוע תי

 אז למגד, הפסיק ״נחשון אשתו:
ז״ עצוב לו יהיה שלא
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