
טוב סול

 לקנח ולהתחיל המימחטות, את להוציאהנעול הבאר מיסתר׳
הפופולא מגרושינו אחד עוד הדמעות• את

מ ולהיעלם בסד ראשו לשים הולך ריים
 צעי־ו בחורה של לטובתה הדיזנגופי, הנוף

 למרותן כי — אותו לשכנע שהצליחה רה
 אין בחיי-הני-שואין, שלו הראשון הכשלון

 דש־ .השנייה בפעם גם להיכשל סיבה כל
 מחדש לנסות וכדאי אפשר תמיד בכלל,

מההתחלה. ולהתחיל
 פדיש־ו (״דובי״) דב על מדברת ואני
 שידורי־ישראד.! של הכלכלי הכתב כדג,
 חתיכות ואוהב וממושקף חייכני רזה, גבוה,

 להתחתן העומד ידוע, חתיכות ולא־כליכך
 ורד בשם צעירה מורה עם אלה בימים

ממצריים. עולים למישפחת בת מזל־טוג,
 בת ברץ, לפילי נשוי דובי הי־ קודם

 של נכדתם המיוחסת, ברץ למישפחת
ה־ הנשוי הזוג שהיו ברץ ומרים ידם,?

 מתוכם. בא ואין יוצא שאין הנעולים, שעריו בשל זאת וכל
 הבאר על להשתלט ניסתה העולם־התחתון של שכנופייה אמרו

 היפה אשתו נפצעה קרב־היריות שבמהלך אמרו רפי, את ולרצוח
פה,  תל־אביב ימי לכם, אגיד מה בגבס. הושמה רגלה ולכן י

העליזים.

 הסיפור בסך-הכל רב. מרחק המציאות לבין האמת שבין אלא
 השמועות את לכם להרוס לי שחבל מעניין. ולא בנאלי כל־כך הוא

בעיר. שמתהלכות הדימיוניות

 חודש לעצמו לקחת החליט פשוט רפי, והחייכן השמנמן ידידנו
 ידוע שהוא ומכיוון הראש. את לנקות כדי לחו״ל ולנסוע חופש,
 לה נתן אשתו, על האחוזים מאת בכל הסומך נאמן בעל בתור

 בשישי־שבת המקום את לפתוח לה והורה הבאר מפתחות את
חס־וחלילה. קשה תעבוד שלא בלבד,

ניצחון ורפי יפה
ביחד רק הולך זה

חתונות, מדוד
מד לידות

הסולחה

 ראש־בראש שהולכת מאד נאמנה אשה שהיא ניצחון, יפה
 ארוכה ורשימה ונשיקות חיבוקים בליווי אותו שלחה בעלה, עם
 רפי לו נסע וכך מחו״ל, לה יביא שהוא רוצה שהיא דברים של

הגדול. החופש אל ניצחון

 ונסעה המכונית, ואת תאומיה צמד את יפה לקחה בינתיים
 בית במדרגות עולה שהיא איך והנה, בחדרה. הוריה את לבקר

 מזה שיוצא מה רגל. ושוברת קליפודבננה על מחליקה היא ההורים
 מספרת תל-אביב והעיר נעול הבאר בגבס, יפר, בחו״ל, שרפי זה

קיץ. של בילוי גם־כן עליה. הטובה הדימיון כיד סיפורים

ח גודילן ת ה פו ד ע ס מי

 ממש אנשים ליי תגידו פה, הולך מה
 אחרי בבקשה: דוגמות? רוצים מתרבים.

 נולד נישואים שהם וארוכות רבות שנים
 טמירה לזמרת טוב, בסימן סוף־סוף,

 ירדני, דודו השחקן ולבעלה ירדני
 השתגעו ודודו טמירה מה? אלא תינוק.
 מאד רבים ייסורי־גיהנום עברו והם לילד,

הזה. המאושר לרגע שהגיעו? עד
 לסופר נולד אריה, בשם תינוק, עוד
 שתי אחרי דחל, ולאשתו רשקס משה
ש גולן, דני לזמר ואילו נישואין. שנות
 נולדה נחמה, ולאשתו מיפעל, מנהל הפך

לשירי. אחות קרן, בשם תינוקת
 (״דוב־ דום אז החתונות. למדור וכעת,

 איש־העסקים הוא הלא גוטסמן, ל׳ה״)
ה מידידיו בלונדון, המתגורר היישראלי

מיכ ולהבדיל טוסול חיים של קרובים
 הישראלי שהיה בכך שהתפרסם צור, אל

 נהג עם במרצדס שנסע בעולם היחידי
 ש־ — בנו־בכורו את משיא צמוד, כושי

 — ספיר פינחס היה בבר־המיצווה סנדקו
כלרה. למישפחת בת עם

 ,1972 באוגוסט שנים, שלוש לפני בדיוק
 האמרגן כי הידיעה הארץ את הרעישה
אח מהמדינה, בחשאי ברח נודיל! גיורא

לי אלפי מאות של בחובות שהסתבך רי
 בחיל־ לשעבר סגן־אלוף גודיק, רות.

 השישים בישנות היה צה״ל, של התותחנים
 טיפס הוא ישראל• של הקל הבידור מלך

מוסיקא מחזות הפקת תוך בסולם־ההצלחה
דו מהצגות נפלו שלא וברמה בהיקף ליים
האחרות. העולם בבירות מות

 המוסיקא־ המחזות של עידן־הזהב אבל
 ניסה שלו המהמר באופי הסתיים. ליים

 מחזות כמה עוד על להמר גודיק גיורא
 הגדילו שרק והצגות־תיאטרון, מוסיקאליים

כש ואז, הכספיות. התחייבויותיו היקף את
 אחד לילה תוך מכר נפש, עד מים הגיעו

 דויד המלך בשדרות שלו הפנטהאוז את
 אמה, אשתו עם יחד ונעלם בתל־אביב,

עיקבות. אחריו להותיר מבלי
 את לאתר הניסיון היה רבים חודשים

 החברתי השעשוע גודיק של מחבואו מקום
 התל־אביבית, הבוהמה בחוגי ביותר החביב

 כספים. חייב גודיק היה מאנשיה שלרבים
ידעו אחרים בוונצואלה. אותו ■שראו סיפרו

 על סמוך מהן. אותך •שתוציא אחת אשד,
פרדי.

קי האחים, שני היו רבות שנים  ואלי ג׳
 למרות נדע, שלא רעים ביחסים רונן,

ולמ זו. מול זו כמעט שכנו שמיסעדותיהם
 עם נימנו הללו המיסעדות שאורחי רות

 שני דיברו לא עצמו, חברתי חוג אותו
רע. ועד מטוב זה עם זה האחים

 לא אם ביניהם ומשלים בא מי והנה,
 שאינה תל־אביב, של חיי־הלילה מלכת
 לא שבעולם צרה וששום ליאות, יודעת

 פרד־ היא הלא ? ידיה את לרפות תצליח
 שנייה שאין האחת־והיחידה סגל ריקה

 פרדריקה פותחת האחים ישני עם ביחד לה.
 מיסעדתו בעבר שכנה שבו במקום פאב

אלי. של הישנה
 מקום את לבטח, שימלא, פאב יהיה זה

ש כמו וסגרה. שפתחה הקודמים הפאבים
רק יש צרות לך יש אם מישהו, פעם אמר

 שאחרי עד ברומניה. מסתתר הוא כי לספר
 ומפיק־ הפיזמונאי זה היה וחצי משנה יותר

ר, ;?טוס הטלוויזיה טינג  ביקור שבעת א
 שם גילה שבגרמניה, בפרנקפורט מיקרי

 במיזנון־ נקניקיות כמוכר גודיק גיורא את
לעוברי־אורח. רחוב

 שבתקופת־ לשעבר, המצליח המפיק
 מכונית •שנה מדי מחליף היה ישלו הזוהר

פרנסתו את למצוא נאלץ חדשה, מרצדם

גוריי, ואטח גיורא
ביחד תמיד

פרייטכרג •כ
ולחוד ביחד

 הגברי ושהחלק דגניה, מייסדי מבין יחידי
ש אלא הוועד־למען־החייל. את ייסד בו

 וכתבנו כאמור, נכשלו, דובי של נישואיו
ש עד במייוחד, עליז גרוש חיי מנהל החל
בחייו. מהפיכה שעשתה הג״ל בורד פגש

 לנסח] כתבנו מתכוון נישואיו אחרי מייד
 שבארצות־הבריו קולומביה לאוניברסיטת

 •שלו הדוקטורט לימודי את להשלים ושם
 רשות־השידוו מנהלי תחנוני כל עזרו ולא

ו פה להיישאר לדבריו, ממנו, שביקשו
העב באוניברסיטה לימודיו את להשלים

 להתחתן אל״ף, :החליט דובי למשל. רית,
 הו! ואם לארצות־הברית. לנסוע בי״ת,

תראו עוד אתם יקיים, גם הוא אז החליט

!■לכר־ אריאל
מחגרש

סרדריקה
ביחד ושוב

ה הבוקר משעות ומייגעת קשה בעבודה
 לא וכאילו לילה. חצות אחרי עד מוקדמות

 מכה עוד עליו ניחתה זה, בגורל היה די
 אליו קשורה שהיתר, אמה, אשתו, קשה.

 סיפרי־ את וניהלה בעסקיו גם הישנים כל
 חלתה גדולתו, בימי גם שלו החשבונות

 בסנטור־ אושפזה אנושה, בצורה בשחפת
ארוכה. תקופה במשך יום

 ה־ סוף זהו כי סבר מישהו אם אולם
 לא טעה. הוא גודיק, משפחת ■של קאריירה

 השנים למרות יתמוטט. גודיק כמו איש
 על לצוף הצליח הוא עליו, שעברו הקשות

צבר קשה עבודה שנות אחרי המים. פגי

 אצל מתגרש ■שבוע •שבכל לב שמתם
 גב הנה, לפחות? אחד זוג איזה במדור
 ,ב הזה החלק את •שממלא מי יש השבוע
 הכישרוו. והמלחין הזמר זהו והפעם מדור.

 כרפד הזמרת של בנה זילכר, אריאל
 מאיי ואם־בנו מאשתו שמתגרש צפירה,

פולני. רה
 תמוז להקת מחברי אחד •שהוא זילבר,

 נפרז הניד, שלו□ גם נימנה חבריה •שעם
 1•ש תמיד אך בעבר פעמים מיספר ממאירה
 הנראה ככל •שהפעם, אלא איתה. והתפייס
 הבית את עזב הוא סופית. היא הפרידה
בהליכי־גירושין. החלו והשניים

 לפתוח כנראה לו שיאפשר כסף, מעט
 על התגברה אמה גם בפרנקפורט. מיסעדה
ומשתפר. הולך ומצבה המחלה
מא לו, שהיו הרעות הדשנים שבע אחרי

 השנים שבע תתחלנה עתה כי גודיק מין
 הוא החדשים בעסקיו יצליח אם הטובות.

 את לפרוע כדי לארץ, לחזור עוד עשוי
 ריבית, בלי לנושיו. ,חייב שהוא מה כל

 זאת בכל אבל כמובן. הצמדה, הפרשי ובלי
משהו. זה גם —

 הוא הלא ניצחון, רפי של הבאר על עליו, אמרו לא עוד מד,
 בואכה יורדי-הסירה, רחוב בסוף השוכן המפורסם הפיאנדבאר

תל-אביב. נמל •שערי




