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 אמא פיתאום אותו. ■חיפשו ד,ם מפורסם,
בן. יה ישיש זכרד,1 שיו

 שר ממנה. לשמוע רצה לא הוא ״אבי
את לה ישכח לא פעם אף אותה. שנא שי

1 ך 5/1 )11111  בהם בימים עוד שושי 1 יי את הכיר אלהרר דודו 1
משי התלהב הוא באילת. הופיע

תקליט. בהפקת עזרה לו והציע רתו

 שפעם זוכרת אני מהבית. אותו שזרקה זה
רו הם איך נירה תראי לי: אמר הוא
 באו לא זכרו, לא שנה 33 אותי. צים

מצלצ שושי. יש ופיתאום כלום! יבקר,
 שאבוא. מבקשים שלומי, מד. לשאול לים
להלוויה אפילו ז כסף ■ממני, רוצים הם מה

 ששוחרר אחרי חודשים שלושה ימים.
 על־ידי בדירתו מת נמצא הוא ■מהכלא,

 לדירתו שבא רון, עומרי הקרוב, חברו
הלילה. את איתו לבלות כדי שושי של

 כמות עי העידו הרפואיים המימצאים
 הנפטר. של בגופו אלכוהול של גדולה
 כך על שהעידו סימנים ■גם נמצאו בגופו
 של גדול מיספר לקח הוא מותו שלפני
 מופרזות כמויות כידוע, ■אדולין. כדורי

 פירשם הם אלכוהול בצירוף אדולין של
למוות. והרסני בדוק
 ליטול החיים ■מלא הזמר את הביא מה

 ויין? סמים של כאלה הרסניות כמויות
 ■מדוע הגרוע. הגופני מצבו על ידע שושי

א כן אם  פעולתו היתד, האם נזהר? י
או בנפשו, לשלוח־יד חפץ האם מכוונת?

 מספר במישרד,״ אצלי הופיע ״שרשי
 הוא לגמרי. מדוכא היה ״האיש ברדוגו.

ו משלם לא שדודו טען  ושאינו מספיק, י
בכלא. יו שהבטיח בהבטחות עומד

פשוט//
/;בקריזה

 לו לעזור ממני ביקש ושי
 דודו עם שלו מהחוזה להשתחרר ״■ //'

הס ואני חדש, אמרגן עבורו ולמצוא
 מותו, על שסיפרה בעיתון, הידיעה כמתי.

 לגמרי.״ אותי הפתיעה
 שרוי שושי היה שבו הרב והלחץ המתח
פשוט היה ,״הוא התנהגותו. על השפיעו

(משמאל) באימו תמך הוא רבות. שנים שושי את ראה לאהומות האח
 נכחו מלבדו שושי. של הקבר לעבר בעצב והביט

שהתפרסם. עד דבות, שנים. שושי את ראו לא הם שאף קרובים, עוד בהלוויה

 קברו לא ״למה שושי. של חברתו נירה, קראה י'"'!עלוובה ,הלוויה
החב באים היו לשם לפחות 7 בירושלים אותו

הזמן. כל בכתה קטן, זר־פרחים בידה שהחזיקה נירה, מכובדת. הלוויה לז והיתה שלו, רים

 מישפ־ אין לי אותם. ■מזמין הייתי לא שלי
!״יתום אני חה,

שם  בדוק מיי
למוות

 יובל ראה שכאשר פלא איפוא ץ ^
■  הוא להלוויה, שהגיעה המישפחה את י

 ולא עליהם. דיבר לא שושי הרי נדהם.
יתום. שהוא אמר הוא אותם. הזכיר

 בן היה הוא יתום. היה באמת שושי
 בבתי- ונתגלגל לרחוב, כשהושלך ארבע

ובמוסדות. יתומים
 את לחדש סירב הצלחה לסיפור כשהפך

 את ממנו ששללה המישפחה עם הקשר
 לדבריו. אותו, ונטשה ילדותו

האריך לא שושי של ההצלחה סיפור

 שאיבד עד ■גרוע כיד, רוחו מצב היה האם
שלו? הביקורת חוש את לחלוטין

 שושי של למותו שקדמו בשבועות
 לא חבריו עפר. עד מדוכא האיש היה

 וסירב הסתגר הוא עליו, עובר מה הבינו
 מהעובר שמץ שידעה היחידה לראותם.

נירה. חברתו היתד, עליו
 בדיכאון ישושי את ראיתי לא פעם ״אף
 לא בבית, נסגר ״הוא מספרת. היא כזה,״
להופיע. הלך לא שר, לא דיבר,

 אלהרר. ז״דו עם רב שהוא ״ידעתי
 שהוא כפף. בכלל ק-בל שלא התלונן שושי

 שושי. עם שקשה ידעתי חיי־כלב, חי
 לתת צריך שדודו חשבתי זאת בכל אבל

 עצמי.״ את להוכיח צ׳אנם עוד לו
 הסיכסוך על ידע אשר נוסף אדם

 היה ואמרגנו, שושי בין לאחרונה שנפל
 שהיה ברדוגו, אבי הירושלמי עורך־הדין

שנים. מזה שושי של פרקליטו

לוח איתו,״ לדבר היה אי-אפשר בקריזה.
 אלי כשבא האחרונה ״בפעם נירה. שת

 יותר שאי־אפשר לו אמרתי לירושלים
רע. במצב־רוח לתל-אביב חזר והוא ככה,

ש הרגשה לו שיש אמר שהלך ״לפני
 על הבנתי לא יותר. יחזור לא הוא לכאן

 שעוד הרגיש הוא אולי ■מדבר. הוא מד,
גומר.״ הוא מעט

 זה ההיה
חלום? דק

לדו שושי ששלח האחרון מיכתב ^
 איזה לי ״תן :כתב מהכלא אלהרר דו *■

 עדיין שאתה אבין שאני חיים. של סימן
רק נודניק׳ לא אני דודו, אלי. מתייחס

 החמות המילים מאוד. אהוב ׳אדם היה שושי
רגישותו. ועל הנוח אופיו על מעידות

 לי וקשה רגש׳ מלא בדאדם שאני שתבין
 ואני סתם, היה שדיברנו מה שכל לחשוב

 חלום.״ רק חלמתי הזמן כל
 שואלים חלום? רק באמת היה זה האם

ת שושי. של ידידי׳ו היום ל י ן■ דקל אי
7'**! י—י

טיז טריפ האחרון הס
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רב. הוא עירום לצמדי בעולם ביקוש

 ״חייבים טיפאני, אומרת זה,״ ״במיקצוע
 רבות, נסיעות דורש המיקצוע יחד. לעבוד

 לעבוד חייבים יחד להישאר רוצים ואם
 הולך.״ לא זה אחרת מיקצוע, באותו

 ד,מיק- את רואים אינם וגרגורי טיפאני
 מיק- ״זד, טיפאני: אומרת כמשפיל. צוע
 אקט מבצעים אנחנו מיקצוע. ככל צוע

 שום מרגישים לא אולם הבימה, על אהבה
 הריקוד בלבד. לעבודה הוא הייחס רגש.
 כוח־ריכוז, וכן עצום פיסי מאמץ דורש

 השני של בתנועות אחד תלויים אנחנו כי
 לנו יש כאילו משחקים אנחנו הבימה. על

אוה אנחנו לאהוב אבל בעיניים, תאווה
הבימה.״ מן הרחק בים

 ״מיקצוע
משפיל״

אגי פ ש י מ ו במיקצועה מאוהבת מ
 היא אולם אחר, במיקצוע רוצה אינה ״■

 כשתז־ אחד, שיום לעובדה היטב מודעת
לפרוש. תיאלץ דקן,

 ״את מרצינה. היא זה,״ על ״חשבתי
 משקיעים אנחנו משתכרים שאנחנו הכסף

ב מיסעדה קנינו אפילו עסקים, מיני בכל
בעתי הכסף את משקיע גרגורי גרמניה.

 פרנסה שבעיות כך הון־עתק, השוות קות
לנו.״ יהיו לא

 בינתיים. חושבים הם אין ילדים על
 חברים גם בעולם, ולנדוד ילד לגדל קשה

 הקשרים בנסיעות. תמיד הם כי להם, אין
 והקשר בלבד, ארעיים הם שלהם החברתיים

מסויים. מקום עוזבים שהם ברגע ניתק
 אפילו ואולי ממיקצועה, נהנית שלא מי

 ד,אכזוטית החשפנית היא ממנו, סובלת
 ולאב מהוגג־קונג סינית לאם בת ג׳נדי,
 עצמה על מעידה ג׳נדי אמריקאי. שחור
 למיקצוע בטעות שנקלעה זמרת שהיא

מש מיקצוע הוא ״סטריפטיז החשפנות:
 מכריזה. היא אותו!״ שונאת ואני פיל׳

 בלונדון עבודה אין שכרגע היא, ״האמת
ומ טובה, רקדנית שאני משום בשירה.

בני גדול, הוא לסטריפטיז שהביקוש שום
 מהשותף שנפרדתי אחרי תכנית־יחיד, לי תי

 אני הגדול. בעולם קצת נודדת ואני שלי,
 זה וסטריפטיז ממשהו, להתקיים חייבת

 כסף.״ הרבה שמכניס עסק
 אוהבת: אינה היא הישראלי הקהל את
 המוני הוא הקהל כאן. סובלת ממש ״אני

 לעצמם מרשים הישראלים בגסות. ומגיב
 באמצע אפילו ידיים אלי שולחים — הכל

 הגברים להשפלה. לי וגורמים ההופעה,
 סטריפטי- אני שאם חושבים הישראלים

 בקלות.״ להשיגה שאפשר זונה אני זאית,
 ממהרת היא הבימה על המיספר כשנגמר

 פשוטה, בחולצה המיוזע גופה את לכסות
ו ראשה שעל הכבדה הפיאה את מסירה

 את מסירה כשהיא קצוץ. בשיער נשארת
בחו נראית היא פניה, מעל הכבד האיפור

 היית שלא ונחמדה, רגילה פשוטה, רה
ברחוב. ראשך את אחריה מסב

זריזות

ד,ספ ויפר,־ד,תואר הצעיר אקרובט ך*  בלבד. 21 בן הוא סייץ, ויקטור רדי, י י
 יחד מדהים אקרובטי במופע מופיע ויקטור

סייץ. אינקרניטה אמו, עם
 צמד בעבר היו ויקטור של ואביו האם

 מסוכנים תרגילים שביצע לוליעי־קירקס,
 המופעים באחד שעברה, בשנה טרפז. על

 של מגובה מד,טרפז, ויקטור של אביו נפל
 רגליו שתי את גבו, את שבר מטר, 15

בבית־חולים. מחלים הוא ועתה וצלעותיו,
 אבל אביו, עם ויקטור עבד בתחילה

 מקום את אימו ממלאה התאונה לאחר
האב•

ש לפני רקדנית היתד, ויקטור של אימו
 המיקצוע, את אותה שלימד באביו, פגשה
העולם. כל את כמעט עברו הם ומאז

 קשים אימונים דורש רקטור של מיקצועו
 על בנויה שלו האקרובטיקה ומפריכים.

 \ ו־ מדוייק ביצוע ודורשת הגוף, זריזות
 כוח דרוש זו לשלמות להגיע כדי מושלם.

רק מקדיש לאימונים עצום. וריכוז רב
 לפני וכשעתיים בבוקר, שעות שש טור

שעה. כרבע הנמשכת ההופעה,
 מסתדרים והם כנגדו, עזר משמשת אימו
הפר בחייו מתערבת אינה היא מצרין.

 וקוראת. בבית יושבת כלל ובדרך טיים׳
 השני ובבן שלי׳ בילד מאוד גאה ״אני
 ארשה לא לעולם קרח. על רקדן שהוא שלי

 חייו את שיסכנו תרגילים לבצע לויקטור
ה לבעלי.״ שאירע מה לאחר ר י ■ גל ;

!301 הזה העולם


