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 במערבון אונס בסצינת טרי הופיעה
 היווה בסרט המישחק האלוהים. אקדח
בחייס. בדרכה חד מיפנה טרי לגבי

 בימודהצילומים על צילצל טלפון ^
 אקדח גולן מנחם של מערבונו של 1 1

האפר את הרים מהצוות מישהו האלוהים.
 אבא מדבר גודמן, טרי את אבקש ״אני כסת.

 לדבר אפשר ״אי המטלפן. אמר שלה,״
 ״כרגע התשובה, היתה עכשיו,״ איתה

אותה.״ אונסים

 כי אמנם ידע הוא נדהם. גודמן ג׳ו
 ספק אין אבל סרט, בצילומי רק מדובר

 ג׳ו רב. זעזוע לגביו היתד. זו שתשובה
 יפהפיה טרי, של אביה אמנם הוא גודמן

 אך ופני־מלאך, זהוב שיער בעלת בלונדית
 שהיה מי גודמן, הארי של בנו גם הוא

 אחת ישראל, אגודת של הקיצוני מנהיגה
 שהיו ביותר הקיצוניות החרדיות הדמויות
קרתא. לנטורי

מיון די
ר טל הי שרת ל ול

 היהד הכיתות תולדות יכתכו אשר ך*
 שניים ייזכרו בירושלים, השונות דיות ^

 עזות לסערות שגרמו כמי גודמן למישפחת
 הארי האחד: העיר. של הדתיים בחיים
 העולמיים המנהיגים אחד שהיה מי גודמן,

 (״טרי״) תרזה והשנייה ישראל אגודת של
 ספק ללא אלה, בימים שהיא, נכדתו, גודמן,

 בירושלים. ביותר הזוהרות היפהפיות אחת
עו לעבר הדת מעולם טרי של פזילותיה

מבטי והצילום, הדוגמנות הסרטים, לם
וסי החרדית לעדה רב כאב־ראש חים
הישראלי. הזוהר לעולם רב פוק

 או העברי, בשמו גודמן אהרון ישראל
 היה האחרים, כל אותו שכינו כפי הארי,

 אגודת של ביותר התקיפים ממנהיגיה
 חייו, כל וחי נולד הוא באירופה. ישראל

ה בבירה שנים, 10כ־ לפני שנפטר עד
אנגלית.

לכותל בדרכה כאן טרי, נישארה שלה הזוהר חיי למרות 0 י!11ל *1117111
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 מספקת עדות לדעתה, היא, זו והחלטה טרי מצהירה אפיקורס,״ או גרוש לגוי, פעם
 חיים הוריה, בבית היא כאשר לפחות לנהל, מקפידה טרי לדתיותה.

הדת.״ את מבינה שאני כפי אבל סבא, של כמו ״לא מסורתיים דתיים

ת אגוז של הקיצוני העולמי המנהיג גודמן, הארי של נכדתו 1טר של האלוהים

 העתיקה בעיר לבלות טרי מ!רבה הפנויות שעותיה אתהעתיקה בוויר
ירו־ שאפילו רבות פינות שם מכירה היא בירושלים.

חדשים. אתרים להם ומגלה הפירסומת צלמי את לשם מביאה מכירים, אינם ותיקים שלמים

 טרינבית־הננסה
אוהבת

 להצטלם בהם, לבקר ומרבה כנסת בתי
בתמו בהס. להתפלל ואפילו בהם

העתיקה. בעיר כנסת 'בבית :למטה נה

 אותו הסרטים, עולם
לאחרונה, רק הכירה

 בין סתירה שאין הטוענת לטרי, קוסם
שחקנית. לבין וחסודה דתית צעירה

 בתי של לונדוני סוכן היה גודמן הארי
 בצעירותו במנצ׳סטר. לטכסטיל חרושת

 הרלינגר, למישפחת בת לאשר. נשא הוא
 ש־ בלוצרן מפורסמת יהודית מישפחה
 לבוש ללבוש נוהג שהיה למרות בשווייץ.

 המסורבל, הדתי הלבוש ולא מודרני
קי כמנהיג במהרה גודמן הארי נודע
 באירופה, ישראל אגודת של ביותר צוני
 חוגי על רבה השפעה לו שהיתר. ומי

בישראל. האגודה
 הדתי העסקן הקדיש חייו מרבית אתי
 בציונות לחימה חשובים: עיסוקים לשני

לפ עוד הנאצית. מהשואה יהודים והצלת
 ז בו להכיר הארי דרש המדינה קום גי

 ולהכיר באירופה החרדיים החוגים כמנהיג
 של האמיתית כמייצגת ישראל באגודת
 היתד. שלדעתו בעוד העולמית, היהדות

הציו את רק מייצגת היהודית הסוכנות
לו גודמן, דרש המדינה הקמת ערב נות.


