
 (דודו) יוסף הצעיר העברי הג׳יגולו
 ואת הארץ, את אלה בימים עוזב אפרגן,

 בה, משאיר שהוא השבורים הלבבות כל
 צלה של כבר המתוקן לבה את בתוכם

 חרשים־ הורים של בתם )18( שוויצר
 צאתו לפני שנה חצי שהספיקו, אילמים,

 זה על למשפט אותו לתבוע הארץ, את
לתרבות־רעה. הקטינה בתם את שהוציא
 ״זו עליו. מצטערת לא הקטינה בלה
 ״למדתי אומרת. היא שלי,״ טעות היתד,
 וחצי שש־עשרה בת הייתי לקח. פשוט

 — שהכרתי אחד כל ואז בו, כשהתאהבתי
 מה כל הכל. למענו לעשות מוכנה הייתי

ממני. שיבקש
 נעצר שהוא אחרי מסויימת, ״תקופה

 בכלל, אלי התקרב לא הוא הורי, בפקודת
 הזמן כל שהוא זה למרות מהם. פחד הוא
 אוהב הוא שאותה היחידה הייתי שאני טען

באמת.
 חודשים, לשלושה חזרנו כחודשיים ״אחרי

 גיליתי אז רק איתו. גרתי שבועיים זה מתוך
 לנו אין איתו. לדבר מה אפילו לי שאין
מלכלות. חוץ משותף, מכנה שום

 עליו. עליתי אני והכל, השכלה ״מבחינת
 שום בעצם לי לתת יכול לא שהוא הרגשתי

דבר.
ראי אמנם הביתה. חזרתי חודשיים ״לפני

 למנדיס, ללכת השתדלתי אבל אותו, תי
 שאני רצה הוא להיכנס. לו נתנו לא שם כי

 סירבתי אני אבל אותי, וביקש אליו אחזור
על־כך. לשמוע
 ואני בשמינית, בתיכון עכשיו לומדת ״אני

 ז׳וז׳ו. שנקרא מהסיוט להשתחרר חולמת רק
 משתחררת אני לאט שלאט גם, לי נדמה
ממנו.
 שהם היתה נגדו הורי של ההאשמה כל
לא הם זה בעד מרוקאים. סובלים לא פשוט

ג׳ומור
 דיין יעל מהעיתונים, קצת יצא דיין משה איש־השערים

 בדרכה סואר הפרנס של בשער לדו צא צלידיט עם יחד הופיעה
 אבל האמריקאי. השוק את לכבוש יצאה דיין ורות לברזיל

 שוב, להתפרסם עומדת היא עכשיו בזה. הסתפקה לא המשפחה
 שעומד ),23( הבאמת־צעיר הדיין דיין, (,,אסי") אסף בעזרת

 אהדתה, לחברתו לחודש, ושלישי העשרים הראשון ביום להינשא
 אפקה־סביון־ של הזוהרת בחברה שנתיים, לפני הכיר אותה

צהלה.
 בסירת יצא הוא זה במקום בכפר־הירוק. לימודיו את גמר לא אסי
 הכשרונות שהתבלטו בזמן לישראל. והוחזר נעצר, לקפריסין, דייגים

 קצרים, סיפורים לפרסם הוא גם החל אחותו, של הספרותיים
 הוא זר, ובמקום הספרות, את עזב הוא אחר־כך קשת. בירחון
 והופיע ליוון, אהרונה חברתו את לקח קולנוע: שחקן להיות החליט

 חזר בסרט, הופיע הוא אחותו. ידיד — קוקאיאניס של בסירטו
שלו. המקצוע זה יהיה עתה שלעת והחליט ארצה
 שיליד, מיכה של סירטו בהסיירים, כאן להופיע הספיק הוא

 תפקידו את שקיבל לאחר לשחקן־תיאטרון, להפוך עומד הוא ועכשיו
 דנצט פתיה של לצידה קליי, בטלמנה קוטדר, עודד של

 ימשיך הוא — שחקן להיות יצליח הוא ואם מסקין. ואהרון
הלאה. בזה

 הצגת במועד בערך החתונה את לערוך החליט הוא בטחון ליתר
 אותו לכסות שיבואו והעיתונאים הצלמים שכל כך שלו, הבכורה

דיין אסיהצדדים. מכל היטב, זאת לעשות יוכלו —

קוראים והיו איתו אלך שאני סובלים היו
חייה. שזזרצע לו

 אותי מעניין לא זה ג׳יגולו שהוא זה
 מעולם אני זה. עם עסק שום לי אין בכלל.

כספים.״ לו נתתי לא

/ ו ל י צ ת מ ו ש פ נ ה
 את לראות בכליון־עיניים וחיכה כרטיסים, קנה הקהל הגיעה. טורנדוט של הבכורה

ן שלו, הגיבורה מ ל י ד ק ס צ ו ק י נ ו  הנסיכה. בתפקיד )26( א
ואת להופיע, דרסן תוכל לא בריאותיות שמסיבות פורסם ההצגה לפני ימים כסה אבל

לדוגמה דוגמנית
צ שהפרסומאי לחשוב היה אפשר י

 לאשתו. הביתה, יחזור )34( שרז חק
 לא סיבה שום לו היתה לא סוף־סוף

זאת. לעשות
 לאנגליה נסעה קרמר רונית ידידתו

 לבדו נשאר הוא שם, להישאר במטרה
ש שלפני היא, היחידה והצרה בארץ,

לחזור־לאשתו־או־לא־ אם לחשוב הספיק

נהדרת אשה

וז׳רמן חנן
ה תמלא מקומה נ י נ ל  הבראה לה ואיחל בצער, הידיעה את קיבל המאוכזב הקהל ר.1ג
\ מהירה.
 והיו נשואיה. גס בוטלו זמן, באותו בערך בטורנדוט, הופעתה ביטול עם שיחד אלא
הביטולים. שני בין קשר שמצאו אנשים

 היכרות של שנתיים ולאחר גולדצלט, חנן השחקן של ידידתו היתה היא שנתיים במשך
 והחתונה נפרדו, פתאום ואז להתחתן, עמדו הם חודש במשך להתחתן. השניים החליטו
בוטלה.

 חלשה שאני התברר כי שלי ההופעה את לבטל מוכרחה ״הייתי :דרמן זה על אומרת
 אותי. לחזק עזרו לא שלי הפרטיים העניינים שכל כמובן לויטמינים. וזקוקה מאוד,

 החלטתי שנתיים אחרי שנתיים. לקח ולנו השניה, את האחד להכיר קצר זמן לוקח לאחדים
זה. לא שזה

 של ברברה רב־סרן בהצגת ראשי לתפקיד מתכוננת ואני חופשיים ערבים לי יש ״עכשיו
 הרגשה לי יש נפשות. להצלת לוחמת של טיפוס מין שם להיות צריכה אני שאו. ברנרד

מצילת־נפשות.״ מין הייתי תמיד לי. מתאים כן שזה

 סאן שאריס סופית הוחלט השבוע זהו.
 אשתו, את עוזב שהוא הוחלט מתגרש.

 נהנה הוא מהם לחיי־החופש, לחזור ועומד
כן. לפני גם רחבה ביד

 נתקבלה הזאת שההחלטה היא, הצרה
 עליה, ידע ולא עליה, שמע לא הוא בלעדיו.

אותה. לבצע מסרב גם ולכן
ה מספר שהתחתנתי,״ הראשון ״מהיום

 שומע אני שנים, שבע ״לפני היודני, זמר
 -ודניה אשה לי יש מתגרש. שאני הזמן כל

 מה עושה הגבר היוונים כל אצל מצויינת.
 ומטפלת בבית יושבת והאשה רוצה, שהוא

 לילדים. מטפלות שום אין אצלנו בילדים.
 חמש. בן ובן, שנתיים, בת בת, לנו יש

 לסידור כל־כך מסכימה לא אמנם פופי
 סתם היא בכלל. קנאית לא היא אבל הזה,
אוהבת. אשד,

 שנים, שמונה לפני פופי את ״הכרתי
 יוון. של העצמאות ביום היוונית בקונסוליה

 רומן ניהלתי אמנם ממנה. נפרדתי לא מאז
 יותר ומאוחר עזיקרי, עליזה הזמרת עם

 האמת אבל פרי, דליה עם גם אותי ראו
 אצלה כי רומן. היה לא דליה שעם היא

הכל. את ולא הקול, את רק גיליתי
 אקורדיון מנגנת שהיא גיליתי ״בהתחלה

 קול לה שיש גיליתי זה ואחרי מצויינת,
 יחד איתר, להוציא החלטתי ולכן נפלא,

 יותר לא אבל ביחד, הרבה שרנו תקליט.
מזה.

 ל־ קונה אני טוב. בעל שאני חושב ״אני
 היתד, האחרונה והמתנה מתנות, המון פופי

 מה לה שיש חושב לא אני מינק. פרוזת
 למה דבר. שום חסר לא לי וגם להתאונן,

 ואשר, מעניינים חיים לי יש להתגרש, לי
נהדרת?״

 והוא — חזרה הידידה לחזור־לאשונו,
בחוץ. נשאר
 הוא )23( קרמר רונית ידידתו את
 גדעון של לדוגמניות הספר בבית הכיר

 אשתו, עם יחד ניהל אותו אוברזון,
התלמי אחת היתה רונית שרז, יעל
 רב זמן עבר בבית־הספר. הבולטות דות
 עשה והוא הלימודים, שנת תחילת מאז

 ובעיקבות התלמידה, עם קרובה היכרות
ביתו. את עזב הוא הזאת ההיכרות

 התלמידה נסעה הלימודים גמר עם
והתכוו במקצוע, להשתלם כדי לאנגליה

מוש שתהייה עד שנה שם להישאר נה
למת.

 נהייתה היא חדשים שלושה כעבור
ארצה. וחזרה מושלמת

את זרזה רונית של המוקדמת השיבה

ורונית יצחק

 הם אלה ובימים שרז, הזוג בין הניתוק
 כבר אנחנו ״בעצם להתגרש. עומדים

ה רק ״נשארו יצחק, אומר גרושים,״
 הכספיים.״ סידורים

 דבר. שום כך על אומרת לא יעל
ה בימים נראית שהיא העובדה אבל

זוה שזופה מתמיד, יותר יפה אחרונים
עצמה. בעד מדברת ורזה, רת
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