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 התינוק היה אותה שהציל שמה חושב
 לכם ,למה לה אומרים היו כולם החדש.
התינוק?׳" את דווקא

 היו הנושים
בדלת דופקים

 את יענה שהכסף דודו החליט ז 4̂
 איזה על להתחבב הצליח הוא הכל.

אפי חאלטורות, לו מארגן היה וזה אמרגן
 כפי ״ובלבד״, בערב לירות 50 בשביל לו

 בדלת. ידפקו לא ״שהנושים מספר, שהוא
ב היה הוא בשקט.״ לחיות לאמא שיניחו
 ברגל הולך שהיה תפרן כזה תקופה אותה

 טרמפ. איזה בא שהיה עד לישוב, מישוב
 הכל בכיס, פרוטה לי היתד, לא ״פשוט

 החובות.״ לסילוק הלך
ודותן לזוז העניינים החלו ומשם מפה

חרישי. בכי ובכה רגשותיו על להתגבר
 בהתרגשות עקב הוא שלם שבוע במשך

 הצלחה לאיזה לו שהוכיחו המופעים אחרי
להגיע. בנו הצליח

 רכשתי טוב. להיות התחיל הכל ״פתאום
 טלוויזיה, עם חדרים, שלושה בחיפה, דירה

 דודו. סיפר תנור־אפייה,״ טלפון, מיקסר,
או נשאר הוא עצמו. בשביל שלא כמובן
 שהם כמו הורים כי לנפשו ואמר פטימי
 להתאחד יכולים הם כך להתגרש יכולים

 בימים שגם בסתר־ליבו זכר אולי שוב.
 קשת־ האשד, היתד, המאסר של הקשים

בעלה. שהיה מי את בקביעות מבקרת היום
 לאפשרי הפך כבלתי-אפשרי שנשמע מה

אור בלי ברבנות שוב התחתנו וההורים
 לגור עברו ילדיהם, בנוכחות רק — חים

הבכור. בנם עבורם וריהט שקנה בדירה
 שנתגלתה לאימו הערצה מלא עדיין הוא
שו דותן הגברת שאר־רוח. בעלת כאשד,
לגרוע כדי בכך אין אבל שפות, 9ב־ לטת

נישאו הם והתגרשו. הסתבכו ההורים
בנם הצלחת בגלל שבועיים לפני שוב
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קודר. בפרצוף הכסה על עמד וא
 הישראלית. בטלוויזיה פרוטקציה ״הכל | ן

 את שקיבלתי עד המיץ, את ממני הוציאו
הזה.״ הג׳וב
 או שבועי דודו, לך, נתנו ג׳וב אתה —
יומי?
כמובן.״ ״יומי —

 הטלוויזיה את יום יום פותחים אנחנו —
מופיע.״ אותך ראינו לא פעם ואף

 לב. שמתם לא אבל אותי, ראיתם ״כן
העט־מנוצות עם להראות זה שלי התפקיד

יוס.״ של פסוקו את

הבר להמציא מסוגל דותן (השמן) דודו
ש השמנמן, הצעיר השרוול. מתוך קות

 מתקדם צפון, פיקוד בלהקוד דרך כוכבו
 קאריירה לקראת בטוחים בצעדים עתה

מע בין המתנהל היחידי הוויכוח מבטיחה,
 יהיה אם בסוגיה, עתידו;עוסק לגבי ריציו.

 להיכנס ינסה או חדש בן־סירא יעגקל׳ה
צוך. בומבה של לנעליו

קשיים
כלכליים

 כמעט אלה בימים שמככב מי ולס
ש השמן, דודו לילדים במחזה ערב מדי

 לפני עד הסתיר עבורו, במיוחד נכתב
 כמו ליבו על שנח משפחתי סוד קצר ם;?מן

ה ביגון משהו, כנראה בזה יש ףאניך.
 ל- ביבר, ששאול כמו שבמצחיקן עמוק1ב

 היי־ בצה״ל ובידור הוזי ענף מפקד ׳^צעבר
 הספר את לדולו כשהקדיש להבין י־ב6'

̂ן אנדתי 1ליצ"  מבפנים. למגחן 'מבחוץ צרלז
 לפופולאריות לעולם מגיע היה לא דודו

 דחף על־ידי נרדף אלמלא שלו העצימה
 בם- .בגריפת מחיר בכל להצליח ,בלתי־רגילז
 שפקדה לטרגדיה מרפא למצוא כדי £ים,~ז

כ־ח ־•;״־!״״ משפחתו. 'את
 במקצו־ חשבונות -מנהל דודו, של אביו

^י שנולד דוחן, דודו כיום שוקל 1"7| ידידים חוג ובעל משכיל וינה, יליד ־
1 נולדו גם םש חיפה,ב ביתו את בנה גח*:, 1 1 צרחה! רוואחד. קילוגרם במשקל כפג 5 1/ 11

 אחד קילו שקל כפג נולד כאשר הבכור.
קר בחיים, שנישאר על מאושרת ואימו,

דו של קילוגרמים 100ד,־ אפרוח. לו אה
 של סוג איזה עדות רק הינם כיום דו

אמא־טבע. לפעמים מתכננת מהתלות
כלכ לקשיים משנקלע דותן־האב, אולם

 כשנולד קרה זה — והולכים גוברים ליים
 סף על היה עצמו ודודו החמישי הילד
 עמוקות שקע לחלוטין, הסתבך — גיוס

 שמצא דבר של ובסופו החשבונות בספרי
בהוצ הנאשמים ספסל על מורשע עצמו

גדולים. בסכומים כיסוי ללא צ׳קים את
ה ״אז דודו! מספר תקופה אותה על

עצ את שהרגישה האמא התגרשו. הורים
אני כל. בחוסר לפתע נשארה מרומה, מה

 לשפר הצליח פירמה, להיות הפך השמנמן
מ הוא המשפחתי. תקציבו את במקצת

 העומד אביו דמות את שכח לא עולם
 על סנגוריה ללמד מנסה העדים, דוכן על

 לתלונות סביר הסבר מוצא אינו עצמו,
בו. שהטיחו החמורות

 העגומים הביקורים את שכח לא גם הוא
 אבל בעיות, היו לא בתחילה בבית־הסוהר.

 ונאלצתי אותי הכירו ״אנשים אחר־כך:
סי הרי לרבים כי הביקורים. עם להפסיק

בחוץ־לארץ״. נמצא שלי שאבא פרתי
 עונשו את האב ריצה ראש־השנה בליל

 היד, עשה שהוא הראשון הדבר והשתחרר.
הצליח לא הוא בכורו. של להופעה לרוץ

 פיקוד להקת ״כל כטבחית. מכשרונותיה
ה האשד, אצלה. לאכול באה היתר, צפון
התלוננה." לא מעולם זאת

 רכש האמיתית החיים חכמת את אולם
 ״הקרובים משפחתו. מקרובי דותן דודו
 בתקופה בדירתנו הופיעו לא מעולם שלי

 אותם. לגלות מתחיל אני עכשיו הקשה.
שו לפרמיירה, פרחים לשלוח מקפידים הם

הזמנות.״ לקבל אפשר אם בביישנות אלים
שה והמצליח, הצעיר שהאמן ולחשוב

 אליו לחייו שהחליט עד לו, המר גורל
 כמו אבל, משחק• מעולם למד לא שוב,

 הם ״החיים אחד: ס-ני חכם פעם שאמר
למשחק. גם ביותר.״ הטוב בית־הספר


