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 צבעיו אם בפרט לבגד, יוסיפו וצמידים
 בחנויות למצוא ניתן היום חלקים.

 שהן ומוזהבות, יפות שרשראות
 גוציי דיור, של לאורגינלים חיקויים

 תואמים, וצמידים עגילים וכן ופוציי,
 מראה את לאוהבת בעיקר מתאים וזה

 הוא לעשות עליה אשר כל הצועניה.
 באורך תכשיטים צווארה על לעטות
לבגד. התואמים שונה,

 בהם. לזלזל לא נא וכפפות: תיקים
 בתיקים החנויות משופעות היום

 מפלסטיק מסקאי, שונים, מחומרים
והדוג הגוונים בכל ומעור, משובח
 מוצלח, כל־כו הוא לעור החיקוי מאות.
 שזה לרעת יוכל בעור שמבין מי שרק
עור. איננו

 את להכתיב ממשיכה האופנה
 המעטפה בסיגנון שהם קווי־התיקים,

 ארנקים וכן בית־הספר, וילקוט
 אחת, רצועה בעלי ספורטיביים

 בעלי או הכתפיים, מן המשתלשלים
 את המזכירות קצרות, רצועות שתי

סיגנון־הסבתא.
המשקפיים הם השנה מישקפי
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 במעקב ישירות. שאלות
 ועל ההצגה על שנערך מחקרי

 בינתיים מתברר, החינוכית השפעתה
 ראשוניים בשלבים נמצא (המחקר
 דפוסי־מחשבו?] משנה ההצגה כי בלבד),

 של נכויות כלפי הבריאים הילדים של
 בריאים, שילדים נודע חריגים. ילדים
 לביתם והזמינו מיהרו בהצגה, חזו אשר

 איתם, להתחבר ניסו הם חריגים. ילדים
 עולמם לתוך חלון להם שנפתח מכיוון

 ראו ופיתאום החריגים, הילדים של
 הדעות מן לחלוטין אחר כאור אותם

בציבור. המקובלות הקדומות
 על ובובות הצגה של הזו במיסגרת

 הבריאים לילדים יותר קל הבימה,
 שהם שאלות ישירות, שאלות לשאול

 הילדים את לשאול מעזים אינם
עצמם. החריגים
 החלק רק היא עצמה ההצגה אבל
 בין המיוחד המיפגש של הראשון
 החריגים. והילדים הבריאים הילדים

 גמרו והילדים ההצגה שנגמרת אחרי
 עורכות שלהם, השאלות את לשאול

עם פסיכודראמה תרגילי המפעילות
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מישקפיים קלי: גרייס בסגנון
 או שחורה וזכוכית שחורה שמיסגרתן

לריבוע. נוטה וצורתן מאוד, כהה
 מהאופנה. פסו לא הן הם הנוצות:

 הז׳אקט, דש על נוצות בראש, נוצות
 לא פינה. בכל נוצות בחגורה, נוצות

 למוצאן. כדי רגליים לכתת מוכרחים
 לכלי־בית, יפה לחנות להיכנס אפשר

 אגרטל בתוך תמיד כמעט מוצאים שם
 לבנות שחורות, ורודות, נוצות כמה

וכחולות.
 לקנות הוא לעשות עליך אשר כל
 לקצרן כאלה, שלוש או שתיים אחת,

 בקצותיהן חוט ללפף לך, הנראה באורך
 לדש תואמת בסיכה אותן ולתקוע

לשיערך. בסיכת־ראש או הבגד
 רק לא אבל הקרסול. איזור
 העליון גופה פלג על הנראים האביזרים

 לנעליים גם חשובים. הם האשה של
 חשיבות יש ואופנתיים יפים וגרביים

 צריך ועדין, דקיק יפה, גרב רבה.
 אלא אחד, זוג רק לא אחת. לכל שיהיה

 שאחד חירום, למיקרה זוגות, כמה
יקרע.

 דיור של החדשה הגרביים אופנת
 באיזור עדינים בפאייטים משולבת
 האלה היפות הגרביים את הקרסול.

 ושחור, אפור חום, בצבעי להשיג ניתן
נמוך. לא והמחיר
 שאוהבת מי נעליים: על מילים כמה

 לבגדיה נעליה את להתאים ורוצה
 שתרכוש כדאי מכסימלית, בצורה

 ואחיד חלק בצע נעלי־סירה לעצמה
 — צרכיה לפי ועקב דוגמה, כל ללא

 להיות תוכל וכך — גבוה או שטוח
 תתאים אפורה נעל שאותה בטוחה

 הבורדו למיכנסי האפורה, לחליפתה
 מעצמה ותחסוך החרדל, לז׳אקט וגם

 לכל מיוחדת לנעל מיותרות הוצאות
בגד.

 תוך להם להמחיש כדי הילדים,
 בעיותיהם את אישית התנסות

 כדי וכך, החריגים. של היום־יומיות
 מוטי, חי איך למשל, להם, להדגים
 מבקשת משיתוק״מוחין, הסובל

 על גרביים לגרוב הילדים מן המפעילה
 את לכפתר ולנסות כפות־ידיהם

כפתורי־החולצה.
 מפגר ילד זה מה להמחיש כדי
 קבוצה המפעילה לוקחת לאט, המבין

 הוראות שורת להם ונותנת ילדים של
 להם מתברר אחר־כך במהירות־הבזק.

 וביצעו מההוראות, חצי רק קלטו שהם
 שאר- שאת בעוד חצי, אותו רק

 ולהבין. לקלוט הצליחו לא ההוראות
 מפגר מרגיש מה מושג להם ניתן כך

פועל. הוא ואיך
 על ילד להושיב הוא אחר תרגיל

 לקום יכול אינו שהוא לו ולומר כיסא
 משותק. שהוא מכיוון הכיסא, מן

 כאילו סביבו, מתקבצת כולה הכיתה
 ילדים יש חריגה. תופעה לראות
 גדולה, הכל־כך הלב מתשומת הנהנים

 רע המרגישים כאלה יש ולעומתם
 כולם הכיסא, על יושבים הם מאוד.

 בהג׳ ומביטים מעליהם עומדים
 את חווים הילדים למטה. מלמעלה
 חש מה להבין להם קל וכך החוויות,

ונכה. חריג ילד
 הצגה רק אינה השכונה ילדי אך

 גילו בה שחזו מבוגרים גם לילדים.
 הדמויות, עם הזדהות מאוד מהר

 והקשיבו מרותקים ישבו המבוגרים
 ובסוף הבימה, על לנאמר רב קשב

 הריעות ענייניות. שאלות אותן שאלו
 אינן חריגים לילדים ביחס הקדומות

 זו, והצגה ילדים, של הבלעדית נחלתם
 יכולה לילדים, מלכתחילה שנועדה
 אלהי של לחינוכם גם לתרום בהחלט
 לפני כבר בית־הספר את שסיימו
שנים. עשרות
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