
 בכל כמו השבוע, בקעו ולותיהם ך*
במדינה. הרדיו מקלטי מכל שבוע,

 הם בשירתם. מעריצים רבבות הלהיבו הם
 הטיפש־עשרה בנות של דמיונן את עוררו

 ולכתוב בלילות עליהם לחלום פסקו שלא
 בימים. מכתבי־הערצה להם

שני הישראליים, אלילי־הזמר שני — הם

״הלב ״זה הבדיקה, אחר ! 
 מטרומבו־ כתוצאה התקפת־לב :אבחנתו

זה.
 שם לבית־החולים, במהירות הובל אריק

 עושים כשהרופאים לאוהל־חמצן, הוכנס
 על להתגבר לו לסייע כדי נואשים מאמצים
שקיבל. והחמורה הפתאומית הלב התקפת

 אריק רקם גודיק גיורא של בתיאטרונו
 גרושה המפיק, של מזכירתו עם יחסים

 רקע על אופי. רחל בשם אינטליגנטית
ב־ שלו. הנישואין חיי נשברו אלה יחסים

 חולה. אריק כי במהירות השמועה טה
 ומכתבים. מתנות זרי־פרחים, גדוש חדרו

אנ עשרות לבית־החולים מצלצלים יומיום
ד,מכ־ באחד לשלומו. לשאול כדי שים

 :לביא אריק
מטרומבחוז לב התקנת

 הבית את פעמים מספר עזב השנה משך
אשתו. אל חזר פעם בכל אך רחל, עם וחי

 שו־ שערוריות. גדושת שנה גם היתד, זו
 היתד, אופי רחל כדורי־שינה, בלעה שיק

 לילה והתעלפה התמוטטות־עצבים סף על
במס ארוחודערב באמצע מתח מרוב אחד
 התל־אביבית הבור,ימה כל תל־אביבית. עדה

 חיי־ד,נישואין על שעבר המשבר את חיתה
 חדרים מחדרי פרץ אשר לביא, אריק של
הרחוב. אל

 אריק יצא המלחמה אחרי מספר שבועות
 שאריק, יודעים מעטים רק לארצות־הברית.

 כמעט אמריקאי. בדרכון מחזיק ברלין, יליד
 בארצות־הברית. לביקור קופץ הוא שנה מדי

 בשדה־ לו המתינה אריק, הפעם כשחזר
 נשארה שני שושיק אופי. רחל התעופה

פניו. את להקביל באה לא בבית,

 ״אריק, :כתוב היה קטן מילד שקיבל תבים
 לעזוב לך אסור ;אותך אוהבים אנחנו

אותנו.״
★ ★ ★

במטוס
הראשון
מזוכדון

 על מאבק ניהל לביא שאריק עה ***
אליל־ גם היה בבית־ד,חולים חייו

 איינשטיין, אריק ישראל, של השני הזמר
 לא עצמו הוא אולם לבית־חולים. מרותק

 אימו. היתר, החולה חולה. היה
בעתונים ידיעות השבוע פורסמו כאשר

איינשטיין. ואריק לביא אריק האריקים.
 ידעו לבבות, שימחה ששירתם ובשעה

 שוב עצמם שלהם ליבותיהם כי מעטים רק
שלשום. כתמול היו לא

האריקים. בשני הגורל פגע אחד בשבוע
מרו היו שניהם לשיר. עוד יכלו לא הם

 והשני כחולה האחד ,לבית־ד,חולים תקים
החולה. באימו כמטפל

★ ★ ★
ה ״ז

א ל

״אולקוס !

 לביא אריק היה השבוע הראשון יום ך*
ה לעקרת־הבית, בתכנית כוכב־הבוקר *1

 קול של הקל בגל לפני־הצהריים משודרת
 העמוק קולו רעם שעה כחצי במשך ישראל.

 כאשר אולם האתר. גלי מעל אריק של
 ביקשה היא התכנית את הקריינית סיימה

ל ולא אריק את להטריד לא מהמאזינות
חולה. שהוא כיוון אותו בקר

ה במה ידעה לא מהמאזינות אחת אף
מדובר.
 מרותק לביא אריק שכב שעה אותה
 בתל־אביב, איכילוב בבית־ד,חולים למיטתו

 הלמות אחרי בדאגה עוקבים כשהרופאים
נשימתו. קצב ואחרי ליבו
 עמד לביא אריק שבוע. לפני אירע זה

ש במיצעד־אמנים אוהל־שם, באולם להופיע

 עדיין בשלום עבר שאריק לילה אחרי
 ד,ירשו לא הרופאים חמור. מצבו נשאר
מז אופי, רחל ידידתו, מלבד לבקרו לאיש
מעריב. של ירחון־הנשים את, כירת

אחר־ חייו. על אריק נאבק יומיים במשך
 את עזבה רחל במצבו. שיפור־מה חל כך

להח כדי לביתר, הלכה קלה, לשעה מיטתו
 לבית־ חזרה כאשר ולהתרענן. בגדים ליף

 בהתקפת־ נתקף אריק כי לה מסרו החולים
הוחמר. ומצבו שניה לב

 ב־£*ו דמעות, ללא מיטתו, ליד צנחה רחל
?1 לחכות. והמשיכה קמוט מצח עם שקט,

 עם להישאר סופית החליט אריק
אופי.

★ ★ ★

רחל

״אגחכו
אוהבים

ל
אותך

 היה נראה החדשה השנה קראת
שושיק, מחדש. חייו התבהרו כאילו

פרשת־
דרבים

מקב־ בו לגיל הגיע טרם לביא ריק
לאח רק התקפות־לב. כלל בדרך לים

 אותו הארבעים. הולדתו יום את חגג רונה
 מנסה כשהוא בחייו, חדש דף פתח גם זמן

 בארבעים עליו שעברו מהסערות להירגע
שנותיו.
ה השנים אחת היתד, האחרונה השנה

 שלו האמנותית בקאריירה בחייו. קשות
 את סיים הוא לנקודת־מיפנה. אריק הגיע

 המלך המוסיקלי במחזה ככוכב הופעתו
 להמשך באשר פרשת־דרכים על וניצב ואני

דרכו.
 הישן חלומו את להגשים קיזזה הוא

נשלמו ההכנות כל קולנוע. לבמאי ולהפוך

 ללונדון. נסעה לאריק, גט לתת שהסכימה
 לחיות והחל רחל עם לגור עבר אריק
 לתכנן החל גם הוא מסודרים. חיים עימד,

 ללהקה תכנית הכין הוא חדשות. תכניות
 בשם צבאיות להקות יוצאי של חדשה

הצנוניות.
 יום מדי. כבד כנראה, היה, הנטל אבל

 מנהל והוא אריק של ליבו כרע אחד
 להמשיך כדי נואש מאבק בבית־החולים עתה

לחיות.
 ידידתו. יושבת בבית־החולים מיטתו ליד

פש־ ,מחלתו על ידעו מעטים שרק למרות

הגבו החלונות שלישיית של הצלחתה על
 בדיסקוטק מופיעה היא שם בלונדון, הים

 רחוק איינשטיין אריק היה כבר מקומי,
אב שערך המסיבה אורחי מלונדון. מאוד
 תל־ של הדיסקוטקים באחד עופרים רהם

 אריק את דקות לכמה לראות הופתעו אביב
האורחים. בין

מ אביו על־ידי הוזעק אריק כי הסתבר
התקפת־לב קיבלה שאימו אחרי לונדון׳
חמורה.
 אליו הגיעה כאשר יחיד. בן הוא אריק
 המטוס את נטל אימו, של מצבה על הידיעה
רץ משדר,־התעופה לארץ. וחזר הראשון

 את שם להחליף כדי לבית־ד,חולים ישר
בלילות. לעבוד החייב השחקן, אביו

 ממיטת מש שלא האב, את החליף אריק
הוא לבית־החולים. שהוכנסה מיום האם
 לנוח אריק הלך בבוקר הבוקר. עד שם ישב

אותו. מחליף כשאביו
 הנאבקת מיטת־האם ליד מתחלפים הם כך

 איכי־ בבית־ר,חולים לבנה, במיטה חייה על
 חייו על נאבק בה מהמיטה רחוק לא לוב,
לביא. אריק

 איינשטיין: אחק
לאם לב התקנת

ב שהסתבך האמרגנים אחד לטובת נערך
 מלא- כהרגלו, למקום הגיע אריק עסקים.

 בדיחות ושופע כולם אל חביב עליז, מרץ,
מפולפלות.

 חש הוא בחזה. כאבים אותו אחזו לפתע
 שלי,״ האולקוס התקפת בטח ״,זה ברע.
 את לעזוב מיהר הוא במרירות. אריק חייך

השח רופא של לביתו ישר נסע המקום,
גיטלר. הד״ר התל־אביבי, קנים

ל־ גיטלר הד״ר קבע האולקוס,״ לא ״זה
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 לך, בבימויו, הראשון הסרט הפקת להתחלת
 ששת־ מלחמת פרצה ואז אותלו. למדבר, לד

הבניין. כל את שהרסה הימים
 האלוף של השריון לאוגדת הצטרף אריק

 תכנית הכין וכשחזר בדרנים, יחידת עם טל
 תכניתו, משירי שניים באהבה. לצה״ל יחיד,
לשלאגרים. הפכו רחל וקבר רפיח קרב

 קשה בשנה אריק סיים האישי במישור
 עם שנים עשר שנמשכו חיי־נישואין זו

שהועסק בעת כי שני. שושיק השחקנית


