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יוסף דון
ודולצינאה 1 |/

ומיצי חן
ועוד ודיד■

 המפחידים הסיפורים את מכיר לא מי
 דמעות וכמה מרשעת, חורגת אמא על

 שנפל מיסכנים ילדים גורל על הורדנו
 בסיפורי* רק זה כל אב־חורג. בחלקם

 לפעמים יש בחיים כי לי. תאמינו הזוועות,
 והאבא־החודג שוינה, מזל להם שיש ילדים
 בעולם ■טוב הכי החבר גם הוא שלחם
 התורן ילד־הפלא של במיקרה כמו שלהם,

 בניו־יורק) (לופוחן העיברי, הקולנוע של
לוטקין.
 האבא-החורג הילד־השחקן, של למזלו

 לב. עם כזה ועוד שחקן, הוא גם שלו
 בהתעניינות שעוקב לוקדט, דידי זהו

 של המיקצועית ההתפתחות אחר ומקרוב
בנו־חורגו.

 את לקדם דידי שהחליט לפני אבל
 ערך הוא בקולנוע, הילד של הקאריירה

צי אישתו עם מישפחתית מועצה (נע מי
 מנישואיה כנדוניה חן את שהביאה מי מי),

 הפדגוגית, ההתייעצות אחרי הראשונים.
ל לחן עלה לא שהדם ההורים החליטו

באשר להמשיך ירוק אור לו ונתנו ראש,

לרקום ומיצי דידי חן,
בבית פרטי אמרגן

הסינמה. — נפשו אהבה
 תסריט, חן עבור דידי כתב ראשון כצעד
הילד. של כישרונותיו על במייוחד התפור

 והוא חן, של האמרגן דידי הפך גם כך
 אחרי החיפוש כולל אישי באופן בו מטפל

בזה. שכרוך מה וכל משקיעים,
 היצירה הוא פחות לא שחשוב מה אך

 חודשים שלושה שבעוד דידי, של הגדולה
 את תפס שלא ולמי בהצגת־בכורה. תופיע
 חודשים שלושה בעוד הרי הדק, הרמז

 על־ לאבא דידי את להפוך מיצי עומדת
אחות. או אח שלה לחן ולהביא באמת,

 החדש המוצר גם אם השואלים לסקרנים
 שעוד דידי משיב ילדי־הפלא, ׳מגזע יהיה
 הוא קוף,״ איזה יבוא ״אולי למועד. חזון

 הוא אם כזה, במיקרה גם ״אבל אומר.
 סמנו יעשו כבר •אז כוכב־קולנוע, יהיה לא

כוכב-כדורגל.״
 עובדת שהיא מיצי, עם שהתחתן דידי,
 מאד הצליח בדיוק, שנה לפני אל־על,

 שהיה הקצר בסטאז׳ ובהתחשב כאב־חורג,
 תהיה כשהתוצאה הפעם, הרי באבחות לו
 שהוא ספק אין העצמית, העבודה טהרת על

 את ישלב אפילו ואולי למופת, אב יהיה
 הכל משלו, מייוחד בתפקיד הצאצא־שבדרך

 כזה מגיל שבבר צריך, הוא מה המין. לפי
קנאויות? שם יתחילו

חזרה הרקדנית
 הגורל שדרכי להודות, מוכרחה שוב אני

איך אחרת מבינתי. נשגבים ממש ומעלליו
 לרקדנית־הבאלט שקרה מה להבין אפשר

גטו־־־־ ------ גטריזו אירנה הוותיקה
 ורט־ יצחלן מבעלה, נפרדה אירגה
 עסוקה שהיתה מפני שנים, לפני חיים,

 זמן כמה ובינינו, בהופעות. מקום אפס עד
 בחושך, לבד להישאר ממוצע בעל יכול

 בייבי-סיטר? בלי ועוד עסוקה כשאשתו
 נגה השחקנית־רקדגית כשבתם, ובייחוד

 היא ואגב, גדולה, ילדה כבר זרטהיים
 אספר שאותו עצמו, בפני סיפור שווה
אחרת. בהזדמנות לכם

ה חזרה שוב אלה שבימים קרה כך
 פעם לוותר נאלצה ואירנה עצמה, על הצגה

 שהיא הרסיטל בגלל אהבת־חיים, על נוספת
לערוך. עומדת

 שאכן להאמין קשה אגב, שני, במבט
 מטה־אהבתו את שברה במו־ידיה, היא,
ה לו עמד שבכל־זאת מאושר אותו של

עסוקה. כל-כך באשה להתאהב אומץ
 אהבה, סתם היתה לא הזאת והאהבה

מר דווקא אלא  פגשה שבו פרוטסטנטי כו
ב שם שבילתה בעת בירושלים ב״נזק״א
 על בתפילת-ההודייה ליבם וכטוב חופשה.

 יהודית־נוצ־ התקרבות קיימו הם המיפגש,
 בכל בדבקות שלם שבוע אהבה ועשו רית

 ה- ועד מהר־הזיתים הקדושים, המקומות
וויה־דולורוזה.

גטרי אירנה
לכל מעל רסיטל

 שהיא ועד לומר. נוהגת היא מבוזבז,״ כוח
 סיפור־ עם אותנו להפתיע שוב תצליח

הצלחה. לה מאחלת אני חדש, ביזבוזים

לאהבה ואש אין
כ הוא אבל כומר, היה הגבר אומנם

ה מהאביזרים אחד אף חסר לא נראה
מהפנ ועיניים בהיר זקן כולל חילוניים,

 הרבה כל־כך אחד בשבוע עשו והם טות׳
לחב לספר ידעה שאירנה מרוכזת, אהבה
להס בהחלט יכולה הזאת שהכמות רותיה

החיים. לכל לה פיק
 את לעצור כדי היה לא בכך גם אבל

 איש־הכמורח. עם קשריה מניתוק הרקדנית
 מנתקת היא שלה קונצרט כל לפני כי

 וכל שבחייה, הגברים עם קשריה כל את
 להופעה. בלבד, אחד לדבר קודש כוחותיה

זה הופעה, לפני גברים עם ״התעסקות

 שהדוגמנית לב שמתם לא אתם גם אם
 רק זה הרי ארצה, חזרה אמיד שלומית

 תאמינו, לא השתנתה. שהבחורה ביגלל
 שלה, היפה בראש כעת לה שיש מה אבל

וללמוד. ספרים לקרוא רק זה
 מסיבוב קצר זמן לפני חזרה שלומית

 ואירופה, בארצות־הברית דיגמון הופעות
 ערכה שם חניית־ביניים, עשתה בפאריס

 היא אצלנו ופה משפחתיים ביקורים מספר
 ״לא :כמו בהכרזות כולם את מפתיעה

 מעניינים לא חברים. יותר אותי מעניין
 להיות מעדיפה אני בילויים. אותי
 כל את ממני גוזל וזה עצמי, עם הרבה
הפנאי.״ שעות
היא בבקשה. ? עצמה עם עושה היא ומה

 בחוץ לעשות מספיקים שאנשים מה
 לא שאני בחיי לא-ייאמן. ממש לארץ,
ב יושבים כשהם הזה. העניין את מבינה
 שד טובים ילדים כמו מתנהגים הם ארץ,
 ושיפטו החוצה, יוצאים רק הם אבל אמא.

בעצמכם.
 האוטודידיקט הצייר על הוא הסיפור

 ב־ ישראל את שייצג מי הלוי, יוסף
 בשנת בברזיל סאדפאולו של בינאלה

ב ומסתובב בהולנד כיום מתגורר ,1972
חתי בחברת תל-אביב, בחוצות אלה ימים

יי צעירה. בלונדית כה
 יותר במשך נשוי היה שזוכר, למי הלוי,

 לאשתו ואושר בנאמנות שנים מעשרים
 השחקנית של בת־דודתה שהיא ציונה,
 ממנה, התגרש הוא אחד־בך נדני. גאולה

 פעמיו ושם הבית את עזב אחד בהיר ויום
ל בן להוליד הספיק הוא שם לגרמניה.

 מי שרי, בשם מפורסמת גרמניה ציירת
 האולטרה- המוסיקאי של אשתו שהיתה
 נולד הזה הילד וזן. הא שטול! מודרני

 זמן להם יהיה לא כי לנישואין, מחוץ להם
 הילד את עשו שהם ואחרי לפורמליות.

 והתחתן להולנד, הלוי נסע הזה, האמנותי
ויפה. בלונדית הולנדית בחורה עם שם

 לו. הפריע לא בכלל 19 בת שהיא זה
 שנותיו, 52ם- בהרבה צעיר הנראה הלוי,

 שההולנדית מהעובדה בכלל התרגש לא
 לצלם• הנשואה מבתו, יותר צעירה שלו

בר־טל. שלום העיתונות
 שפם־האדי- בעל הגיזעי התימני הלוי,

 הקטנה אישתו עם היום מסתובב דים,
 את ומחפש תל-אביב, בחוצות והבלונדית

 מאחוריו השאיר שאותם •הוותיקים ידידיו
אחדות. שנים לפני

 עברת אם אפילו : בבקשה ? השכל מוסר
 לפגוש סיכוי לך יש עדיין ,50ה־ גיל את
 גדות על שלך הפרטית הדולצינאה את

י מאוחר, לא לעולם אמסטרדם. תעלות

 ריי פייר של היווני הספר ״את קראה
 כן, אה ? מה־שמו של הפיראט, הספר ואת

 פסיכולוגיה.״ וספרי רוכינם, הרולד
 בלימוד זמן משקיעה גם היא מזה חוץ
 לה שיהיה רוצים אתם איך אז שפות,

 יבוא זה יבוא, ״כשזה לאהבות? ראש גם
 הייתי במקומכם אני אומרת. היא מעצמו,״

בעצמכם. שתבואו כהזמנה, זאת מבינה

ישראלי ויווה - אספניה אדיו□
 אני הנה היישוב. לוותיקי רק דואגת שאני עלי תגידו שלא

 ממש קולטת, ובתור שבה. האמנים את ובפרט עלייה, קולטת גם
 דוראן סילפיה הפלמנקו רקדנית את לראות הלב לי נשבר

 קלט עוד אחד שאף מבלי משנה, יותר כבר אצלנו נקלטת
פרטי. באופן אותה

 שלי המקומי היהודי הלב יכול לא בסילביה, כשמדובר
יום- במילחמת אלינו הגיעה היא כזכור, כי אדיש. להישאר

דוראן סילכיה
קדיטת־עלייה מחול

 מנודבת ונשארה צה״ל, חיילי לפני להופעות־בהתנדבות הכיפורים
 צבאי בסים אף על פוסחת לא כשהיא שלמה, חצי־שנה מרצונה

לה. קרה שזה עד
 הקטע בארצנו התאהבה פשוט הבחורה להופעה, הופעה בין
 בספרד החשבונות כל את חיסלה אספניה, אדיוס אמרה טונת,
 כבו וזו כדת־וכדין. עולה־חדשה והפכה לבנה למיסגרת נכנסה

 ביותו עשיר שאינו שלנו, הבידור לעולם רצינית תוספת־כוח
 ושס״ד אבריה רמ״ח כל על סילביה, כמו גמורים באמנים

שלה. געלי-הריקוד לקצות ועד גידיה
 זמן לי נשאר שלא שלי, בהופעות מרוכזת כל־כך ״אני

 מד שלה. האולפנית בעיברית סילביה אומרת אחר,״ דבר לשום
 הי> בספרד החברתית. הקליטה בעיית רק זה לה שמציק
 אחו מישפחה כמו עבורה שהיתר. להקה במיסגרת הופיעה
 בחייו וסולו הבמה על סולו לבד היא אצלנו אבל גדולה,

לעשות. מה אבל עצוב, הפרטיים.
 שהה להודיע, רוצה אני הפוטנציאליים הקולטים לכל אז
 חמודים ילדים כמה וללדת בארץ, מישפחה להקים רוצה דווקא
 כנן אבל זה, את תעשה מי עם יודעת לא עדיין היא אומנם
 פניו בשום רקדנים להיות תרשה לא שלילדיה ברור עכשיו
 בסתו הרי במיוחד, קשה מיקצוע שזה כך על נוסף כי ואופן.
 ״בג או הדוקטור״ ״בני חבוי יהודיה, אם כל אצל כמו ליבה,

 ש: משלה, סטודיו בקרוב פותחת היא זאת עם אך המהנדס״.
קליל. ומחול פלמנקו יהודה בנות את תלמד

 ש׳ כפאם־פאטאל־טוטאל סילביזז נראית הבמה על ואם
 פשוטו בחורה היא שבציוויל הרי החושני, הספרדי המחול

 כבן־זו לה שישמש יוצא-דופן מישהו מחפשת שלא וצנועה,
בשניים. למחול

 םת< נורמלי. ״בן־אדם שינוי, לשם מעדיפה, היא להיפך.
 שסו המייוחד את להבין יצטרך הזה שהנורמלי אלא כך.״

 לשנוי ינסה אם לו וחלילה ומחייה, פעולה מרחב לה ולתת
 נור דרישות כאלה ועם לחיפושים זמן חוסר ועם נו, אותה.

ובמזל. בגורל להאמין אלא לסילביה נותר לא מליות,
 לת ״צריך אומרת. היא בא,״ לא זה כשמחפשים, ״דווקא

 או נועלים מוצ׳אצ׳ום אתכם נראה ובינתיים לבד.״ לבוא לכל
 כבר שנאמר קליטת־עלייה, במחול ויוצאים הסטפס, נעלי

סרה. סרה, קד.


