
תד־אכיב. ״דף כמלון למעריצים !ברז׳ר״.שלום כ״פולי ! להתראות

 וארבע פסנתרן פרסומת, רעש מדווה
 הגיעה מקופיה, ואחד שמדות־־פאר

 ארצה. שעכר כשבוע כייקר ג׳וזפין
 כהרבה הראשונה הפעם זאת היתה

 באה עולם שם בעלת שאמנית זמי
 כייקר גיוזפין אודם כישראל. להתארח

 שב כעדת ולא סתם אמנית היתה לא
 השחורה־׳ ״הפצצה היתה היא סתם.

 היא ארוכה ומאד השלושים, .שנו! של
 מ־ כייקר ג׳וזפין עברה אותה הדרן•
נול כה ארצות־הברית, לואיס, פנט.
 ועד שמה יצא כה פאריס, עד דה,

מתמ היא כו הנחל גדת שעל רמץ א ה
 עוד כני־טיפוחיה. לשיטת כיום סרת
 ישראל, תחנת־הדרד, מפתיעה יותר

 הופעות יהיו לא כה ג־וזפין שהופעות
 של כחייה תמרור־דרף אס כי י סתם,

זמ חשפנית, בדרנית, בייל!ר, ג־וזפץ
 5קצינית מחתרת, חכרת רקדנית, רת,

גדולה. אשה זאת לכל ומעד מודיעין,
1 מתפקידיה אחד רחמניה, אם כתור ג׳וזפין

ש בייקר. גיוזפיו עס צילומי דרשיח מנהר וי<1יו-ווויר

 ־ אר, מאה גבוהה :דן מלון ממדרגות דה י היא
 שחורות לכה בנעלי נתונות נהדרות רגליים כת

ר חליפת לבשה היא עקבים ת וגבה ק  אפורה ס
 כחול־ מגוון משי מצנפת לראשה חבשה צנועה,

 עגילי־ וענדה סוסי־מירוץ צררי מקושטת כהד,
וכש תואמ־ם. וטבעת־פנינים ענק־פניניש פניים,
 טורי שני נתגלו עב־השפתייס פיה את פתחה
 של החן־חן חיוך : המפורסם ך לחי! הלבנות שניה

פא את שכבשה השחורה הפצצה בייקר, זפין גי
השלושים. בשנות אחת בהסתערות ריס

 הופעות־ היו שלביה שעיקרי הסתערות, אותה
 ושירת לי־ברז׳ר1בפ קליפת־ביצת־ענק מתוך עירוב

 את כפחה זפאריס, ארצי בלבבי, ת אהב שתי
 ג׳ו־ את השאירה הבאות, השנים לעשרים חותמה

הח וכמוצר־היבוא פאריס של ל הגד י כגיל, זפין
 כי נולדה. בה מארצות־הברית, שלה ביותר שוב

 הציפורים להקת עם לפאריס ג׳וזפין באה כאשר
 ממרומי לילה־לילה, גולשת, והיתד, השחורות,

 ומבצעת לריקוד שותפיה לזרועות פולי־ברדר,
 למשיכה היא הפכה מרתיח־דם, רלסמון צ ד ריק

הבינלאומי.. השעשועים בע,לם הגדולה

ירוק •רוק. ירוק,
לראשו ויותר. יותר ג׳וזפין התלבשה מאז אך

 עיניה סביב ובפוך אדום דובדבנים בשפתון נה
 בשמל!ת מכן לאחר הגבוה, מצחה ועל החומת

 התחתון, חלקן כל לאורך בחתך שהצטיינו ערב
 את ששרה שעה ג׳וזפין של רגליה נתגלו מבעדו
פון. המיקר! ליד שיריה
בצב ג׳וזפין של טעמה היה לראשונה כי אם

 במכונית נסעה ימים (באותם תר י. קיצוני עים
 ירוקה, חליפה לבוש נהג על־ידי נהוגה יר,קה,

וכ ירוקים, ונעליים כובעים בשמלות, מתלבשת
 הוא ירוקה) בלכה ציפורניה את מוריקה מובן

 להופעת־ ארצה, השבוע וכשבאה בינתיים, התגוון
 הביאה הרמת־גני, בזירהטרון שבועיים של רח א

 שמלות, ארבע גם הפרטי, לפסנתרנה נוסף עמה,
 דל־ (דיור, הפאריסאיים בתי־האופנה תוצרת לן כ

 כ־ פרנק, מיליון שלושה (שעלו ו; השמל. מיין).
 זהב, עטורה לבנה שמלה :האחת) לירות, 3000

 עטורה שחורה שמלה כסף, עטורה לבנה שמלה
אדומה. קטיפה ושמלת וזהב אדום

ש־ ״גפילסה ה ועזגה פי ב סו

 ברז׳ר״. ״פולי מסמרי היו ג׳וזפין של חצי־העירום הופעות גם :הגוף
 כל עד לכסות לה הפריעה לא כיותר מכוסה היה לא שגופה העוכדה

 כחיל־ מודיעין כקצינת כהצטיינות שרתה עת רכשה, אותן ידיעותיה
דה־גול. גנרל של הראשי פיקודו תחת החפשית צרפת של האויר

ב ג׳וזפין של הראשונה הופעתה זו היתד, לא
 לא ,1943 בשנת בתלאביב הופיעה לאחרונה ארץ.

 נזדרזה צבא, במחנות הופעות בעשרות הסתפקה
ה באותם (בעלה המערבי הכותל ליד לבקר גם

 במסיבה שבת של נרות להדליק יהודי), היה ימים
פיש. גפילטה לאכול וכמובן פומבית,

 לארץ־יש־ ג׳וזפין את שהביאו אחרים תפקידים
 שירותה : השנייה העולם מלחמת שנות של ראל

 של האויר בחיל סגן, בדרגת דיעין, מ כקצינת
שזכ מ,דיעין, לקצינת וכיאות פשית, ד,ח צרפת

 של ביותר הגבוה הכבוד באות שירותה עבור תה
 שותקת המחתרת, שושנת הצרפתית, המחתרת

 שלה, המודיעין שירותי סיב על היום עד ג׳וזפין
 צ׳רלם של הקר מפיו אפילי לשבח לציון שזכו

דה־גול.

עשרו להקת מדווה או כודדת דכושה, או ערומה

 טיב על הוא לדבר ־כנה מ כן שג׳וזפין מה עלי
 ״האנשים, : לארץ איתר, המושך המשיכה כוח

 היטב ייה האפ טובה, לעוגה דומה זה האוויר...
 המצוי־ הסוכר המשובח, הקמח מעולים, מחומרים

 העוגה: במשל ג׳־זפין השתמשה לחינם לא יין,..״
 כל ״את כלל, בה ניכר שלא מה אוהבת, היא

לארו צהובה גבינה ובמייחד הטובים״ המאכלים
הבוקר. חת

ם כנים ששה זכרי
 י׳וזפין. של היחידה אהבתה כמובן, הגבינה, אין
 ילדיה את ביתה, את היא אוהבת יותר הרבה

 החדרים מספר בעל ארמונה את חיותיה. ואת
 המחתרת של הראשון כמטה (ששימש האינסופי
 לה־ תעלת בקרבת נחל שפת על הנמצא בצרפת),

אכל לפאריס, דרום־מערבית קילומטר 500 מנש,
 אפרוחים כלבים, ציפורים׳ במאות ג׳וזפין סה

לארץ). כקמיע, עמה, הביאה מהם (שאחד וקופים
 המשתרעת באחוזתה, לשוט יוצאת כשהיא אך

 החמי־ ההוצ׳קיס במכונית דונם, 1100מ־ יותר על
לעתים מלווה היא שלה, השחורה שה־מושבית
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