
ללהקה אותן קיבץ אחת־אחת, לתפשו תחת ח״ו: חלום את הגשים הוא

*  נפלא דבר פשוט חיא אשה ן
 ד,יא האשד, המציא. שהאלוהים 1 //׳נ
 מזג- כמו האש, כמו הים, כמו ההרים, כמו

 אוהב ואני נשים, אוהב אני נפלא. האוויר,
 עושה אני אותן. אוהב שאני להראות

 לעומת מסתיר, לא הפתוח, בשדה זה את
 הכל העושים מכיר שאני אחרים אנשים
 להיות העסק לכל שגורם מה בסתר,

מלוכלך.״
 במאי פנטומימאי, שחקן, ארקין: ג׳וקי
 בהנאה מחייך .32 כבן ונראה 42 בן ורקדן,
 כשהוא הדון־ז׳ואני, לשפמו מתחת גלוייה
 לא האשה. — היצירה פאר את מתאר
 לו איכפת לא אותו׳ שמשמיצים לו איכפת

 בנות אותן אוהב שהוא עליו שאומרים
חב לי היתד, ״דוקא ומטה. שמונה־עשרה

ומתכוון אומר, הוא ,״25 בת מבוגרת, רה

החתיכה
וחברתו לח־חדשה

—י— 24

 בבולי הבמאי, של
 עד ,18ה־ בת בנד

ג׳וקי. של הקבועה

 הג׳ז בנות להקת מכונה כךהמוקד ההרמון
הבנות, ארקין. ג׳וקי של

להן יש בשבוע, ערבים שלושה מופיעות תלמידות־תיכון, רובן

 הטרדות. מפני לדבריו, עליהן, שומר ג׳וקי אך גדודי־מעריצים,
 כל מראש מסכל ובהופעות, בחזרות נמוך מתח על לשמור מנסה הוא

הזו. במשימה לעמוד הצליח עתה עד בו. להתאהב הבנות של ניסיון

 איכפת לא הרצינות. בכל אומר שהוא למה
 שגרם כמעט שהוא עליו שאומרים לו

 ביים, שבה מסויימת צבאית להקה לפירוק
 שרבו הבנות, בין רבתי לסיכסוך גרם רשבה

 שחור-השיער. העליז, הבמאי של חסדיו על
 כי עליו שאומרים הוא לו איכפת שכן מה

 ובמקום חלום־חייו, את הגשים לאחרונה
 לחוד, אחת וכל אחת־אחת אותן לחפש
 תמירות, יפות, ,16—18 בנות אותן קיבץ

 אין ומאז הג׳ז, בנות ללהקת ומשגעות
באדם. מאושר כמוהו
ארקין, כיעקב בתל־אביב נולד הוא

 עוד מלבדו חיו שבה למישפחה יחיד בן
 מאביו התאלמנה אמו בנות. שלוש

 וג׳וקי המאורעות, בתקופת שנהרג השוטר,
 לכר- יש היום במוסדות. גדלו ואחיותיו

 נסיעות, מישרד הבכירה, האחות זבין, מלה
 בכירה פקידה היא אלמוג אורה אחותו

וה הצעירה האחות ואילו במרכז־החקלאי,
 ארצה שבה ארקין׳ גליה מכולן, מפורסמת

 ילדיה, שני ואבי מבעלה שהתגרשה אחרי
ו כהן, אלברט הצרפתי סוחר־הטכסטיל

לאוסי. בבנק כפקידה עתה עובדת היא
הבידור בעולם התפרסם ארקין ג׳וקי

 בארצוודהברית שהותו ובעת כשחקן,
 ברודוויי. בימות על רבות בהצגות הופיע

 בן, לו ונולד אמריקאית אשה נשא הוא
ו מאשתו להתגרש הספיק בינתיים אך

שנים. כחמש לפני ארצה, לחזור
 בתי־ספר פתח ארצה הגיעו עם מייד

הו ומדי-פעם הארץ, ברחבי לריקודי״ג׳אז
 בהופעותיו מלווה כשהוא בטלוויזיה, פיע

תל מבץ מצטיינות בנות קבוצת על-ידי
 תוכנית-היחיד הוצגה פעם 500 מידותיו.

 החליט ואז מפנטומיסוז, מפחד מי שלו,
הוא- ישתתפו שלו הבאה שבהצגה ג׳וקי


