
 מרגלית בחברת ניראה ארוכה תקופה משך
 צעירה ועם ונאה, צעירה רקדנית צנעני,
לסי במקביל אולם אילנה. ששמה אחרת
 החלו, הצמודות חברותיו אודות פורים

החזק. המין את העדפתו אודות הליחשושים
 אלה, משמועות להתעלם העדיף יזהר

 שמתי ולא שמעתי ״לא עליהן. להגיב ולא
 גבי,״ מאחרי אולי שמדברים ־לשטויות לב

 מקורביו, לדיברי שלוותו, אולם יזהר. טוען
 כפי הזדון,״ ״שמועות הגיעו כאשר הופרה
 שם לגיבעתיים, עד אותן. מכנה שהוא

 ל- נודע כאשר בני־מישפחתו. מתגוררים
 עד כבר הגיעה השמועה כי הבוהמה רכלני
 מפיצים החלו הגדול, סולימן של לביתו

 מישפחה שהיא הגדול, סולימן ״מישפחת כי
 מאד, בה חשובה שהגבריות גיזעית, תימנית
 מהחמולה.״ יזהר את לנדות החליטה

 סיפר מוגזם,״ להיות התחיל כבר ״זה
 באמת ״יזהר יזהר. של מידידיו אחד השבוע

 תל- במרכז דירה שכר הוא דיכאון. נתקף
 אחדים. ימים במשך בה והסתגר אביב,
 להתאבד.״ ניסה ׳כאילו שמועות נפוצו מייד

 זה מישפחתי, עם ריב לי היה ״אם
 ״בכל השבוע, יזהר אמר הפרטי,״ עיסקי

 מיני כל על ריב לפעמים יש מישפחה
ב אחד. אף של עיסקו לא זה עניינים.
ה של העניין את עלי הלבישו התחלה

ל״ התאבדות אבל הומוסכסואליות.

המכחיש: צעיר חמו דיכאון גומה וווו שמועות הוושת

■ התאבדת■! .לא
 עלי, שמופצות השקר **ץמועות

 להריסת לגרום היא היחידה מטרתן /*ז
 בשבוע התמרמר כאמן,״ שלי הקאריירה

 שהפך כהן, יזהר הצעיר, הזמר שעבר
 בבתי- לשיחת־היום האחרונים בשבועות

 הבוהמה אנשי ובין דיזנגוף ברחוב הקפה
 לשער אפילו יכול לא ״אני בתל־אביב.

ש מה כאלה. דברים לי לעולל מסוגל מי
 השמועות, מפיץ את אגלה שבסוף זה בטוח,

 שחר.״ כל להן היה שלא כולם ייווכחו ואז
כש בסודי־סודות, השמועה עברה תחילה

 הלאה: אותה יעביר שלא מבטיח אחד כל
 אחרי לחייו, קץ לשים ניסה בהן ״יזהר

 הוריו, עם סיכסוד בגלל לדיכאון שנכנס
 הומוסכסואל.״ הוא כי שגילו

 התבלינים לשמועות נוספו לאחר־מכן
 אותו הצילו שלו חברים ״שני הרגילים.

 חתוכים. היו כבר כשוורידיו האחרון, ברגע
 הוא ושם לבית־חולים, אותו הבהילו הם

 סיפרה ממש,״ האחרון ברגע בנם, ניצל
 הזמר כי לספר ידעה אחרת הגירסות. אחת

 בית את המיקרה, בעיקבות נטש, הצעיר
תל־אביב. במרכז מתבודד והוא הוריו,

 יזהר, הגיב ביסוס,״ ללא שטויות ״הכל
אודו מהשמועות להתעלם בתחילה שבחר

 באחד הסיפור שפורסם אחרי אולם תיו.
 החליט שמות, ללא הפיזמונים משבועוני

 כשאליו משמיציו, נגד במיתקפה לצאת
 שהיכתה הידיעה, בני־מישפחתו. מצטרפים

 רק ליזהר הביאה הבוהמה, בחוגי גלים
 לדבריו. ״ומפוקפקת,״ קטנה, אחת תועלת
 מתעניין החל אנשים של והולד רב מיספר

 בעצם, מיהו, לברר כך ותוך בשמועות,
מאחריהן. המסתתר הצעיר הזמר

/,מנסים______
״ להרוס תי! או

 שנתיים מזה עושה )23( כהן זהר ^
ו הזמר בשדה הראשונים צעדיו את
 הלא אביו, עם יחד בארץ. האזרחי הבידור

 חופני, ואחיו שרה אמו הגדול, סולימן הוא
 הקטן, כסולימן יותר מאוחר שהתפרסם

צעיר. מגיל כבר יזהר הופיע
 ו־ קהל בפני שההופעה למישפחה, כבן

 הצעיר התקשה לא לחם־חוקה, הן הזימרה
 בהצלחה לעמוד מתולתל־השיער, הצנום,

 שנוח את צבאית. ללהקה בבחינות־הקבלה
 ה־ של בצוות־ההווי בילה הסדיר שירותו

 גלוסקא. אופירה הזמרת של לצידה נח״ל
הלהקה. סולני שימשו כששניהם
 כבר והוא הצבאי, השירות סיום לקראת

 בתקרית: מעורב היה מבטיח, כוכב בגדר
 בענף־הווי־ובידור מפקדיו עם בלתי־נעימה

 ההווי צוות עם יחד הופיע יזהר צה״ל. של
למכנ מחוץ כשחולצתו בתוכנית-טלוויזיה,

לשאר יחסית עין צורם הארוך ושערו סיו
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בתוכ שחזו בכירים קצינים הלהקה. חברי
 בענף־הווי- מפקדיו לפני התלוננו נית,

 הסולן של המרושלת ״ההופעה על ובידור,
 הצבא.״ את שמביישת המתולתל,

 להעמיד תחילה חשבו בענף־הווי־ובידור
 שעמד מאחר אולם צבאי, לדין יזהר את
ה הופעתו על והתנצל שיחרורו סף על

מפ לו ויתרו בתוכנית־הטלוויזיה, מרושלת
 את המתלוננים לקצינים והעבירו קדיו׳

 הוא מיוחד. משהו הוא ״יזהר הבשורה:
 יותר.״ קצת לו מותר ולכן גדול, כוכב יהיה
 התקשה לא מהצבא השיחרור אחרי גם
 הזמר בעולם דרך לעצמו למצוא יזהר

 הטובות בעצות נעזר הוא בארץ. והבידור
ש־ הפלמ״ח, מימי עוד המפורסם האב של

האחרונים. בימים מאד נרגש נראה ,הר
 מה מטריף, ״זה זועם. הוא נמאס!״ ״זה

 שאחרים ומה להפיץ מסוגלים שאנשים
לבלוע!״ מוכנים
 כליף במועדון מדי-ערב יזהר מופיע כיום
 בחזרות משתתף הוא ובמקביל היפואי,
 ב- שייערך החסידי פסטיבל־הזמר לקראת

 לצאת מתכוון הוא לאחר־מכן ראש-השנה.
הקהי בפני לסיבוב־הופעות הפסטיבל עם

בארצות־הברית. היהודיות לות
 לעייפה. עמום יזהר של ״לוח־ההוםעות

 כל- הגיע שהוא על בו מקנא מישהו אולי
 להרוס לנסות והחליט גבוה, כל־כך מהר כך
צח. שלמה אמרגנו, טוען שלו, הקאריירה את

היא אף הצטרפה יזהר של מישפחתו

גיסתו עם כריקוד כהן יזהר זמר
שטויות״ ״הכל

 עולם לתוך חצעיר בנו את לדחוף דאג
 מופיע החל יזהר הישראלי. השדביזנס

 ששר רבים ושירים שונים, בפסטיבלי־זמר
כ לפני במיצעדייהפיזמונים. בהצלחה זכו

 משתתפי עם יחד לארצות־הברית, יצא שנה
 שהגיעו והידיעות החסידי, פסטיבל-הזמר

 גדולה.״ ״הצלחה על סיפרו מאמריקה
 עיתוני- טרחו הפרטיים חייו בתחום

 חד- אהבית על לדווח למיניהם הפיזמונים
הצעיר. התימני האמן של שות־לבקרים

 ולא היה ״לא משמיציו. נגד למיתקפה
 אמרה להגיד,״ יכולה שאני מה זה !נברא
 סיבות מיני מכל אומנם, ״אני, שרה, אמו,

 יזהר את ראיתי לא בי, תלויות שאינו
 דינה הצעירה אחותו אבל חודשים, ארבעה
 יום.״ כל אותו רואים ־ופיני, חופני ואחיו,

ה מן להתאושש מקווה עצמו כהן חהר
 הפצת בעיקבות לטענתו, אותו, שפקד הלם

 :להופיע להמשיך מבטיח והוא השמועות,
אותי.״ להרוס אחד לאף אתן ״לא
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כנד ״רצוף״, להיות יכול כזה הסגר האם
החוק? פי על רש

 ספק ייש זה ברגע ? ההסגר הוטל מי נגד
 לבנונית ממשלה קיימת ביכלל אם רב

 כן, על יתר אותה. מייצג ומי חוקית,
 ד,נוצ- התודמדינה ממשלת ביקשה אפילו

 — ישראל עזרת את בחשאי רית־ימנית
בגלוי. כך על תכריז לא בוודאי היא

ו סוריה של חילות־הים יכולים האם
רש מצב־מילחמה קיים שביניהם ישראל,

 על משותף הסגר בהטלת פעולה לשתף מי,
שלישי? צד

 הן האלה השאלות שכל מוכן
 יעלה שלא מפני כילכד, תיאורטיות

הס תכריז שישראל הדעת על כלל
 אם אף — לכגון חופי על רשמי גר

למעשה. כזה הסגר תקיים

אחת *וה0נ שניים 9
 אם כמובן, היא, לגמרי אחרת אלה

זו. בפעילות פוליטית תבונה יש (6/
הפ וביכללה — מילחמתית פעולה כל
באמ המדיניות ״המשך היא — בים עולה
של הקלאסית כהגדרתו אחרים״, צעים

תלם חיל־הים מפקד
? פיתאום מה ? הסגר

 חיל- פעילות פון־קלאוזביץ. קארל הפרוסי
 ! שתהיה כפי תהיה לבנון, חופי מול הים

המ המשך היא — ■שתוסבר כפי ותוסבר
בלבנון. הישראלית דיניות
 שהיא עוד מסתירה ישראל ממשלת אין

 במילחמה הנוצרי הימין לנצחון מייחלת
יח שהדבר אשלייה) (או תיקווה מתוך זו,
ה כוחה ואת הפלסטינית הבעייה את סל

 הפלסטינית, הלאומית התנועה של יעיל
אש״ף. על־ידי המייוצגת

אס למנוע העוזרת ימית, פעולה
 ה• לקואליציה הים כדרר פקה

 כלכי מוסלמית־שמאלית־אש״פית
קואלי זו. למדיניות מתאימה נון,
 כדרף אספקה מכל מנותקת זו ציה

 , כדרכי-הים תלוייה היא היכשה.
 1 תי■ לא אם החוץ. מן ציוד לקכלת
 לפרוץ המוכנות יחידות־צי מצאנה

ערכ או סוכייטיות — ההסגר את
פרי. לשאת כזה הסגר עשוי — יות

 עתה ישראל נמצאת זו מדיניות במהלך
 — זו קואליציה הסורים. עם אחת בסירה

 יש אמנם, חמור. בספקי מוטלת תבנותה
ו סוריה לממשלות משותפים אינטרסים

 אך אש״ף), (מיגור הקצר בטווח ישראל
 הרחוק בטווח מאד מנוגדים אינטרסים

רבתי). סוריה (הקמת
 להתרחש עשוי מה לדעת היה מעניין

 1 ביירות, חוף מול ים, בלב ייפגשו עם
 המבקשת הישראלי, חיל-הים של ספינה

 ישראל״, למימי מחבלים חדירת ״למנוע
 המבקשת הסורי, חיל־הים של ספינה עם

בלבנון״. שלום ״להשכין
ל כיאה לזו, זו יצדיעו הן האם
ץ ידידותיות ספינות


