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 לחוזליטו להפכו הוחלט חוזליטו, של כפילו
הישראלי.

 חוזליטו. של סרטו את פעמיים ראה הוא
ה הזמר של שיריו עם תקליט קיבל 'הוא

 השייים את על־פה למד הוא הקטן. ספרדי
 הזמן כל שמו את נשא חוזליטו, שהשמיע

בלבו.
 האמיתי חוזליטו הגיע כאשר השבוע׳

 מה. אכזבת ולמשפחתו ליאיר נכונה לארץ,
 לחוד דמה לא שהוא משום זה היה לא

 לחוזליטו דמה מלמד יאיר להיפך, ליטו.
 חוזליטו מאשר יותר הקולנוע מסך שעל

 ורחב גבוה 11ה־ בן שיאיר למרות עצמו.
 דמיון ביניהם היה ,13ד,־ בן מחוזליטו יותר

ה הילדים שני נפגשו כאשר אולם מפתיע.
 משפטים מספר והחליפו ידיים לחצו שבוע,

 במשך ערכו כאשר מתורגמנית, באמצעות
 בבית־ספר משותף סיור ארוכה לא שעה

 שביניהם. הגדול ההבדל התברר תל־אביבי,
 יאיר בלבד. הקול בטיב היה לא ההבדל
 אדם הוא חוזליטו ילד. עדיין הוא מלמד

מבוגר.
לירושלים משפחתו עם יאיר חזר כאשר

 קיננו ודאי הנערץ, הילד עם הפגישה אחרי
וה הפירטום התהילה, אם המחשבות בלבם

 שילד־פלא המחיר את שוים הכספית הצלחה
עבורם. לשלם צריך

★ ★ ★
זחויח מהקיץ מחכים

תל בבית־ספר ח׳ כתה למידי ןץ
 לפרוץ אם ידעו לא בתל־אביב, ^נורדוי ן

ב לפניהם בצחוק. או התפעלות בקיראות
ה כוכב עמד לאנגלית, המורה לצד כתה,

 יכלו הם הכירוהו. שכולם המפורסם קולנוע
ה הטכניקולור צבעי ללא מקרוב לראותו

 קולו. את ולשמוע בו לגעת מלאכותיים,
 הצעיר הכוכב כי למדי, נבוכים היו הם

מהם. אחד כל כמו נראה
 ולנסיה, יליד אלא שאינו מסביליה, הזמיר

 נראה שהוא למרות אחר, ילד כל כמו נראה
 אף־על־פי־ אולם שנותיו. 13מ־ בהרבה צעיר

 נסוכה רצינות של הבעה שונה. הוא כן
 כאשר תמיד. נוגות עיניו פניו. על העת כל

כדרך בחופשיות מדבר הוא אין מדבר, הוא

 לסר־ כפירסומת אלא בהצגות, מופיע ואינו
 מוצג להיות עומד בהם בפסטיבלים או טיו
 רק נערך בארץ ביקורו גם מסרטיו. אחד

 הופעתו, את להרש,ת סרבו סוכניו במקרה.
 סרטים. בייצור מדי עסוק שהוא בטענה

ה באזור האויר מזג השתנה לפתע אולם
 הסרט ייצור את להפסיק והוחלט הסרטה

 חוזליטו ניצל אלה שבועות שבועות. לכמה
בארץ. להופעה

★ ★ ★
ארנבת אחרי ברוגטקה

 שמעוררת לרעש ככר רגיל וא ך*
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 כלפיו שמגלים הספונטנית ההתלהבות לויי
נז הוא כלל בדרך כאחד. ומבוגרים ילדים

 עליו ויגן אותו שילוד, ראש לשומר קק
 אינו הוא לקולנוע הולך כשהוא מדריסה.

 של סופם ואת תחילתם את מעולם רואה
 בחושך, נעשים ויציאתו בואי כי הסרטים.

בו. יבחין לא שהקהל כדי
 ששמו חוזליטו, לומד שלו הפנאי בשעות

אצל פרננדס, חימנס חוזה הוא המלא

כפיים על אותו נושאים בן־גילם, לילד־הפלא מריעים א ת־ ילדי
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 הלימודים, ספסל על קצרה לישיבה זליטו
בבית־הספר. המעטים ימיו את לו שהזכירה

כאי דיפלומטית׳ בצורה משיב הוא ד,ילדים.
מראש. הוכן לו

 הוא כיום הוריו עושים מה השאלה על
 ומהקיץ לקיץ מהחורף מחכים ״הם משיב.

 בלוית הופיע כאשר לחורף.״ מחכים הם
 לו ששימשה מזרחי, יהודית מלכת־המים,
 תל־נור־ שבבית־ספר ח׳ בכתה מתורגמנית

 בית־ על דעתו מה הילדים אותו שאלו דוי,
תשו ספרד. של לבתי־הספר בהשוזאה ספרם

 כמו כתות יש ״בספרד חוזליטו: של בתו
טובות.״ פחות הרבה וגם טובות יותר זו,

 בכתה, הספסלים אחד על התיישב חוזליטו
 בגעגועים. כאילו בידיו ועט ספר החזיק

 בבית־ חוזליטו ביקר לא רב זמן מזה כי
 בית־ תלמידי על נמנה אמנם הוא הספר.
 הוא אולם שבמדריד, הפרנציסקני הספר
ההס מעבודות פנוי כשהוא רק שם מבקר

 חוזליטו אין ימים שנתיים ומזה שלו. רטה
ההסרטה. מעבודות ביותר פנוי

 הופיע כאשר מקרה בדרך התגלה הוא
 ברכות. ששידרה האם, ביום טלביזיה בתכנית

 שיר. לאמו שר החליטו לאמותיהם. ילדים
 מולנסיה, אמידה סוחרים למשפחת בן הוא

 אחיו, ושלושת אחיותיו שלוש בין הצעיר
 כשהתגלה, כמוהו. ונמוכים צנומים שכולם

 כיום הוא סרטים. מפיק על־ידי מיד נלקח
 בעולם. ביותר העסוק הקולנוע כוכב אולי

 כיכב בהם סרטים, בששה השתתף כה עד
 אף ייוצרו הבאים סרטיו הראשי. כשחקן

 נמצא חוזליטו כי מאוד. מהיר בקצב הם
 לגיל מתקרב הוא הזמן. עם במירוץ עתה

 עלול הוא ואז להשתנות, קולו עומד בו
 לו שהעניק במתנות הנפלאה את לאבד

 והרך המקסים הסופרנו קול — האלוהים
לו. שיש

ה ברחבי והולך מתפרסם הוא בינתיים
כמעט הוא להוריו. רב כסף ומרויח עולם

אוניבר בוגרת מריה, רוזה. מריה מלוזתו
 הלימוד משאיפת מוקסמת ,25 בת סיטה

 היסטוריה בעיקר מחבב הוא חוזליטו. של
לתקו חוזר הוא כאשר ומתמטיקה. ספרדית

 בלימודים משיג הוא לבית־הספר, קצרה פה
כתתו. בני כל את

לבוא יכול חוזליטו אין זמנו רוב אולם
וב ההסרטה בעת גילו. בני ילדים בחברת
מבו בחברת הזמן כל נמצא הוא נסיעות

להת כמוהם, לדבר למד הזמן במשך גרים.
 לחשוב ואף כמוהם להתנהג כמוהם, לבש

המ הילדים משחקי אינם משחקיו כמוהם.
ב בעיקר משתעשע הוא בגילו. קובלים
השח־מת. משחק

ש הילד לפעמים משתחרר אף־על־פי־כן,
 כחול כשפנס חוזליטו הגיע לארץ בו.

נפרד אינו חוזליטו כי לחיו. על מתנוסס
 להשתמש מיטיב כה שהוא שלו מהרוגטקה

 הוא ניסה קצר זמן לפני בסרטים. גם בה
 מונית חלון דרך בארנבת, ברוגטקה לקלוע
 על והצליפו חזרו הגומי רצועות נוסעת.

פניו.
 מרבה אינו תיאבון, מחוסר סובל הוא
 ללא מופיע הוא קהל בפני להצגותיו לאכול.

 אינו מטבעו, שחקן הוא מוקדמת. חזרה כל
ל חותם הוא דבר. משום כמעט מתרגש

 כשל ומבוגרת מסולסלת חתימה מעריציו
 לכתוב נאלץ שהוא ששעה למרות מיניסטר,
 הנכון. לכתיב עזרה מבקש הוא משפטים

ספר סרטים רק סרטים, לראות אוהב הוא
 שהוא סרטים לא פנים בשום אולם דיים,

 מפזם הוא לבדו, כשהוא בהם. מופיע
 ־5 הרף ללא שונים'ומתופף שירים לעצמו

אצבעותיו.
להופעו שהכרטיסים הספרדי הפלא ילד

הצ לאיזו מאשר יותר במהירות נמכרו תיו
עוד. איננו ילד אולם הכל, הוא שהיא, גה

 בחברתו (משמאל) חוזליטו
הירושלמי, מלמד יאיר של

המקורי, לחוזלימו רב דמיון כבעל שהתגלה
הכפיל
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7,ב״ב=;,ד המטפלת
רוזה. מריה הקבועה ומלוותו מורתו חברת


