
 ש,ל הבכירים משויטריו רדון, אלי רס״ל
 מסוז של המרכזי במדור מיחלק־הסמים

 בלכידת רב !ביסיוז־ן בעל ■שהוא תל־יאביב,
 של ׳כמת ■כי !סמק סלי ידע ■מעשני-תש״ש

 מעשנים שני בין המתחלקת רבע־שק,
 דדווך ושבועיים. עד לשבוע מספיקה ומנוסים,

 סדרורה מפורסם אדם כי הסתם, סן ידע, גם
 חשיש, של כמות!מיזערית קרמ׳ש לא חבקין

 גוססת ■במות לקנות להסתכן אותו שתאלץ
ת לקנות יעדיף אלא יומיים, בעבור מ  כ

מראש. מסויימת לתקופה לו שתספיק
 מושבע. בוהמה כחובב ידוע דדון אולם

 מפורסמות דמויות !בתפיסת ■ניסיון לו יש
 חבקי,ן. מדרוהה יותר, והרבה לא-סחות,

 את לספק כדי מפורסמת די חבקין דרורה
לוכד־הסעשנים. של יצר־החצלחד,

בשנ .אומנם, נעלמה, חבקין דורה ץ■*  ניתקה היא .מהשטח. האחרונות היים י
חבריה שהיו הבוהמה אנשי עם מגע !סל

ב יצאה עצום ,מסע-פירסום אחרי יחסר.
 טענה היא ונכשלה. רחוב שירי תוכניתה

ביש וכי התוכנית, הבין:את לא הקהל :כי
 ;מטפחים, בארץ לזמרי-עם. מקום אין ראל

 דורג׳ דילן, למוב עלובים חיקויים ,לדבריה,
 פש- מקארתני. ופול לואיס מרי ברסאנס,
 החקייגים של בשמותיהם לקרוא התבקשה
סירבה. העלובים,
 בשביל מדי טובה שהיא ׳טענה דרורה

 קאריירח סף על !עומדת היא וכי הארץ׳
 סירבה אך אמריקאי, במימון בינלאומית

 נסעה זו במי׳סגרת ■מדוייקים. פרטים למסור
 אולם רמאל. אילן של בעיקבותיו להולנד
 לא שמעיולים הגדולות, התוכניות למרות

ה של דרכיהם נפרדו הפועל, אל יצאו
 בצעיר באמסטרדם פגשה היא שניים.
 איש־מססנות מרי, בשם תואר ייפה־ הולנדי

 גדולה, אהבה פרחה השניים בין במיקציעו.
 דרורה אחרי בא מרי היום. עד ׳הנמשכת
 ב- ילדיה ועם !איתר. ומתגורר לישראל,

בדיהודה. שברחוב שלה דירת־הגג
 דרורה הדירה שלה, מרי את הכירה :מאז

 בנובמבר הבוהמה. חוגי מעם רגליה את
עוט־ השניים ■כאילו בעיתונים נכתב 1976

 ימיי ^
אסיר עם *

 שלי, מותק ״דני, הים: של השני ,מעברו
 טיובה יום־הולדת מתנת לקבל יכולתי ילא

!״יותר
 לטובתה הסתיים הממושך .שהחומן :אלא

צעי ורקדנית שהקנית !רוזנברג, ,ימוד ושל
 אחת במיסגרת דגי הכיר שאותה רה,

ב נשוי הוא ושעומד. בחו׳׳ל, מהופעותיו
היום. עד אושר

גפאס________
דפרסיה בשביל

מן חדי רו  הפכה דני, עם המפורסם ה
£  של במסיבות במייוחד פעולה דרורה \

 הגג. על אצלה התנהלו !שחלקן הבוהמה׳
 שהוביל רמאל, אילן עם הרומן בא ואז

מרי. ההולנדי עם לסופור-האהבה אותה
 ■במיוחד ,מיוודדת היתד. הזמן פל במשך

 שמילא האיש ברגמן, יצחק של אשתו עם
השבוע. בפרשית מרכזי תפקיד

 בת־ חבקין ׳דרורה היחד. כשנה לפני עד
היתד. הוא ברגמן. מושפחת !בבית בית

כאשקלון* בכפר־הנופש ילדים כחגיגת חכקין דרורה
ן הידיד נגד העידה מדוע

 נעלם ושמה ׳ארוכות, שנים במשך הקרובים
 והרכילות הבידור ממדורי לחלוטין כומעט

ה בתוכנות נראתה באתרונה ובעיתונים.
 לחיים ■שהוקדשה שכאלה, חיים טלוויזיה

הש״ל. בלהקת שירתה שיעומו טופול,
 מחיי־ הפתאומית להיעלמותה יגרם !מד.

 עבודתה את האט ז!מה תלדאבוב •של התבחד.
ן הכתיבה בשטח הפו׳ריה
 לאחת ■דרורה אמחה קצר זמן לפגי

את שונאת ״אני הטובות: !מחברותיה
 הרכילות כל !חיי את הדסה היא !הבוהמה
 הזיקה דק בעותונות אי-פעם עלי שנכתבה

 לילדים דואגת !ואני טובה, בהורה ואבי !לי
 שטות ואיזו עלי שכתבו פעם בכל שלי. י

 רציו וילא בצרות היו שלי הילדים בעיתון,
לביית-הספר.״ ללכת

 את שונאת שהיא העובדה רק לא :אולם
 העיתונים, עליה שכותבים יטה ואת הבוהמה

 בדל׳׳ת להסתגר חכקין לדרורה גרמה
חדשים. הפרים וולחפש אמותיה
 עם רומן דרורה ניהלה שנתיים לפני

 באירלנד שנעצר ישראלי צעיר רמאל, אילן
 האירי בכלא יישב בסמים, יסחר באשמת

המח חברי עם ישם התיידד שינים, המש ,
 פוליטית תורד. ■לעצמו ופיתח האירית תרת

 בשעתו הירצה שאותה מיייוחדת-במ״נה,
טנדו. בתוכנית־הטלוויזיה

הדוקים. היו לדרורה אילן בין היחסים
 שהם אחד״, ״בראש הם יכי סיפרה היא

 ובו האנגלית, בשפה תקליט ביחד כותבים
 יה- הלחן את כותבת כשהוא שירים, 12

 דרורה הרעיונות. את ■מספק ואילן מ״לים,
 על מאד ■ממורמרת ההיא בתקופה היתד׳

לה נטה שלא הושראלי, עילם־הבידור

 מכל זאת הכחישה הוא אולם להינשא דים
וכל.

אהבת

 את בירושלים. גולדה חכקין דורה ין*
 הנח״ל בלהקת עשתה הצבאי שירותה 1

 אורי פנאי, יוסי טופול, חיים של בחברתם
 ומפורסמים הנדל נחמה קאשי, עליזה זוהר,
אחרים. רבים
 הכירה נשרי, צבי הראשון, בעלה יאת
 למדני, דליה מר,עיתונאית שהתגרש אחרי

לואח. בתו אם
בשנ לפני שנפטר לגשרי, ,מנישואיה

 ה- אהבתה ילדים. שני לד, נולדו תיים,
 ליטאני, דני לזמר היתד. ביותר מפורסמת

אחדות. בשנים ממנה הצעיר
 שש במשך יחד התגוררו ■ודריוירה דני
 בכל ביחד להופיע נהגו !רצופות, שנים

 דרורה והחברתיים. הציבוריים האירועים
 להיטים כתבה ■פירסוטד״ בשי!א אז ד,יתזז

 דני משיריה. יחליק בעצמה ושרד. אין־יספור
מפור היתד, הוא כזמר. דרכיו בתחילת היה
 לכבודה ערבה צה״ל שגלי כד כדי עד סמת

 לה !והעניקה רדיופונית, יום־הולדת !מסיבת
 שוחה ייוסקהולדת: מתנת !מיסגרת באותה

 עת !באותה שהד. שם לפאריס, -טלפונית
 חסיד איש הצגת במיסגירת ליטאני דני

 לשמוע ישראל ■עם כל היה יכול וכך היה.
הנמצא דני, אל צועקת הנרגשת דרורד. את

אמדווסקי. ובני כן־אמוץ דן :לידה *

 שאלה כדי ילדיה, שיני עם ,אליה !באה
 הברגמנים, של יילדוהם שלושת עם ושתקו
 קבועה אורחת היתד, ברגמן מישפחת ואילו

המפורסמת. המלחינה של בביתה
 ארובות שעות לשוחח נהגה דרורד,
 בפניה להשיח ברגמן, של אשתו עם בטלפון

 התשובה ברגמן יצחק את צרותיה. את
הטובים. ׳מידידיה כאחד

 שלה, ההולנדי את הכירה שמאז אלא'
 הוותי- ידידיה כל עם קשריה את ניתקה

 במשך הברגמנים ממנה שמעו לא כך יקים.
 החמישי !ביזם שלפתע, עד רצופה, שנה

 דרורד, בדידתם. הטלפון צילצל האחרון,
הקו. על היתד,

 ה״אהלך המקובלת, בירכת־השלום אחרי
 בי לברגמן דרורה סיפחה נשמע״, וה״ימה

 וכי בתאונת-דרכים, נפצעו וילדוה הוא
 ממנו ביקשה היא עמוק. בדיכאון היא

״נפאס״. לה להשיג
 הוא ״בסוף״, המבונד, ברגמן, יצחק

 דמויות עם המייודד במיקצועו, קפלן־צבע
 בחפר ידוע הוא הישראלית. בבוהמד. רבות
 סוב בהוד ונעים־דליפות, עדין איש ׳נאמן,

 שאינו בכל ידוע ההא עלוו. לסמוך שאפשר
חבר. של לבקשתו לסרב יכול
 ה־ בבוהמה נפוצה שהתרחש, ומה על

:הבאה גירסד,
 להשיג הבקיו דרורה ממנו כשביקשה

 לה הסביר הוא סירב. החומר, את לה
 רוצה אינו וכי בסמים בסחר מתעסק שאינו
 ילדים ושלושה אשד, עבודה, לו יש בעיות.
 ושוב, שוב פו הפצירה דרורד, לפרנס.
 סל שתשלם לו ואומרת מתחננת כשהוא
 לא שזה שוב לה הסביר ״כסוף״ מחיר.
 לאף !משיג לא פשוט הוא ׳כסף, של עניין
 עם עניינים רוצה לא הוא כי גפאס יאחד

 פעמים ׳מייספר אותו !שעצרה המ״שטרה,
 שיגדתיות- בדיקות לצורך האתרון !בזמן

 כי לדרורה ואמר נשבר לבסוף :כביכול.
בשבילה. טקשהו״ עם ״ידבר

 חיפוש
בבית

 לבוא לה אמר שוב, שטילפנה ך*
 את ולקבל השישי, !ביום למחרת, ^

 בהריון, צעירה עם הגיעה דרורה החומר.
 שהוא אחרי ל״כסוף״. מוכחת היתד, שלא
 את עזבה החשיש, את לדבריה׳ לה, סיפק

 דפיקות נשמעו דקות 20 כתום הדירוה.
 ברגמן של החמש בת בתו הדלת. על

 בת קבוצה התפרצה הדירה אל פתחה.
ובראשה אזרחית, לבושים שוטרים, שמונה

דדון. אלי רס״ל
 ילדיו שלושת בבית היוו שעד, אותה

 ועשר. שמונה חמש, ביני: ברגמן, ישל
 הילדים קניות. לצורך !מהבית יצאה אשתו

 הקטנות הבנות !ושתי במירפסת, התרכזו
 כדי דבר עשו לא השוטרים בבכי. יפרצו

!להרגיען.

 אך צדהיפוש, מדדון ביקש ■ברגמן
באזי ונסבל לכורסה נדחף הוא ׳כתשובה

 לו: אומר כשדדון הילדים, לעיני קים,
עליך!״ משתין ״אני

 המערבת את מפרקים החילו השוטרים
 ושאר הטרנזיסטור את ד,סטריאופונית,

 למי׳טבח, נכנסו הם בבית. ׳מםשירי״החשמל
 טפטים תלשו ׳והקפה, הסוכר את שפסו

 שבחדר־ הספד, כיסויי יאת וחתכו מהקירות
האורחים.

שיחדור
בערבות

ו ת ש ו  מהקניות, חזרה ברגמן של £
 שהלך יאשר״ בשם שוטר אליה והוצמד

 רדון ליפני התחננה היא מקום. לבל אחריה
 ולוא בעלה, !מידי האזיקים את יסיר כי
והסירם. לה ניאות הוא הילדים. בגלל ירק

 תיר1ושה חיפוש, המישטרה שערכה !אחרי
 ברגמן יצחק נלקח ברירה, וחורבן הרם

 לו ״יש לאשתו: אומר סשדדון לחקירה,
 היום, עוד להשתחרר סיכוי !אחוז חמישים

!בפנים.״ להישאר אחוז וחמישים
 אחרי בתיווך ברגמן יצחק הודה בינתיים

 קודם יראה לא שאותה אהדונוב, שעדי
 הספק, כעל עליו הצביעד, !מימיו לכן

 הטובה, חברתו דבקיו, שדחורה ואחרי
 שסיפק האיש הוא יכי למיש׳טחד, ׳סיפרה

החשיש. את לה
 זאת עשתה כי מאמינים הבוהמה אנשי

 שוח־ שלי׳שי ביום עורה. את להציל בדי
 ל״י, 5000 של בערבות חבקין דרורד, דרה

 הגיש לידסקי, צבי עו״ד שפרקליטה, אחרי
לבית־המישפט. עדר

 המיש׳טירה התעקשה מדוע :היתד, השאלה
 נוסף, לשבוע במעצר דרורה את להחזיק

 ברורים ופרטיו במעשה, שהודתה אחרי
? לחלוטין
ה עישון לבעיית המישטרד, של יחסה

 דווקא שבעתיים תטוהר, נראתה חשיש
 הנשיא הגיש כן לפני ומים כמה יכי השבוע.

 הצעה האמריקאי ׳לקונגרס ■קארטר ״ג׳ומי
 השימוש את להפוך לנושא: חדשה לגישה
 להשאיר לחוקי, בחשיש!ובמריחואנד, ייחאושי

 כעבירה אלה בסמים הטיסהו את ■ירק
■פלילית.
 ארצות־ את המחקה ושואל. כי 'נראה
 זה בנושא הולכת בכל׳ כומעט הברית
 הטוענת המישטרה, ההפוך. בכיוון דווקא

 המאורגן, בפשע להילחם הכוח לה אין סי
 של גרמים בגילוי לראש !מעל עד עסוקה
הבוהמה. אנשי כידי חשיש


