
 ומבטיח זח, מגל טיפה כל מנצל זכה, שבה
 לעצמו, מתאר הוא כך כאשר, שנה שתוך

 תחת לו יישב יחלוף, אותו השוטף הגל
 האהובים בדברים ויעסוק תאנתו ותחת גפנו
 ואם ורציני. טוב תיאטרון כמו באמת, עליו
 שהיא הסאטירה, אל גם יחזור השם ירצה

 שנוגע במה — ביותר הגדולה אהבתו
כמובן. למיקצועו,

מ ההמכולת׳ניק של בנו היה תמיד לא
הש כאשר למעשה, כוכב. פלורנטין שכונת
 כוכב של תקן על הנח״ל מלהקת תחרר

 באפס־מעשה, שלמה שנה הסתובב הלהקה,
 שיעסיקו אמרגן או תיאטרון שיימצאו מבלי
זו. תקופה שוכח אינו הוא אותו.

של הזמר
אהבה מהנח״ל ב

,ביץ ובינונ
 אותי ריס
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״רבינוביץ׳ :טוביה מספר עליו
מזכי־ ,עוד ושאלו: בארליך פגש

הרבה.״ אמך את אך לא, : ארליך ענה ?׳ באוצר
קוזלובסקי ונייד

בבני. ופרצה נבהלה, זו דיאני.

 התחפש קוזלובסקי, לשעבר צפיר,
 אע־ לצ׳יף בתו של ביום־ההולדת

אביה. הוא כי להאמין סירבה כשהתפשט,

 צפיר טוביה את להכיר כדי ך
 אביו שלו. הרקע את להכיר צריך

 מיל- לפני ארצה שעלו פולין ילידי ואמו,
 פלו־ בשכונת השתכנו השנייה, חמת־העולם

 ״קוזלובסקי״, מכולת חנות שם ופתחו רנטין
ל ביקשו טוביה, לבנם, מישפחתם. כשם

 אינם היום ועד ביותר, הטוב את העניק
הפו למרות בו. שבחר מהמיקצוע מרוצים

 ב־ מצליח שהוא ולמרות שלו, פולאריות
 : מחדש פעם בכל אמו לו אומרת מיקצועו,

באוני תלמד תלך השטויות, את ״תעזוב
 לערנאען.״ מדראפט ברסיטה.
את הכיר העממי בבית־הספר ו״ו בכיתה

 גילם כאשר הפורימי. המלך של בדמותו טוביהאחשווווש המרו
 מזכיר הוא כי החבר׳ה טענו אחשוורוש את

המושלמים. מחיקוייו באחד לשעבר, הנשיא את לחקות טוביה למד כך קציר. אפריים את

ו טוביה מאוחרת. שעת־לילה 1ז יתה ן*
 שבנאות ביתם במדרגות עלו צפיר יעל 1 י

 במסיבת־הסיום מבילוי שבו זה־עתה אפקה.
 איש בריבוע. תשע תוכנית־ד,טלוויזיה של

 אחריהם עלה ועטור־זקן שחורים לבוש
 אותו: ושאל אליו פנה טוביה במדרגות.

 ״אני :השיב האיש ״1 מישהו מחפש ״אתה
 טוביה ״אני צפיר.״ טוביה את מחפש
 ״באתי אמר: והאיש טוביה, השיב צפיר,״
 מעוניינים אנחנו שלי. הרב בשם אליך,

 ביהדות.״ שעור לשמוע שתבוא
 יורשו את ישראל עם שהפסיד כמעט וכך

 הקדוש-ברוך־הוא, לטובת זוהר אורי של
 טוביה לפניו. זוהר אורי את שהפסיד כפי

 לשעור. הלך לא אך בחיוב, אומנם השיב
 איכפת ״לא :ואמרה הצטערה יעל, אשתו,

 הנסיעות ייפסקו כך אולי דתית. להפוך לי
 כך אולי בשבת. העבודה תיפסק בשבת׳

 אחד, שולחן סביב שבת בליל להסב נוכל
 קידוש. להגיד נרות, להדליק המישפחה, כל

 נפלא.״ דבר זה מסורת
 מאז אותו עניינה- היהדות כי טוען טוביה
 מכל יותר לו חשובה המישפחה ומתמיד,

 חיובית תשובה השיב כאשר וכי אחר, דבר
 שעור לשמוע להזמינו שבא החרד ליהודי

 אמר, הימים, באחד לכך. התכוון ביהדות,
 שעור ולשמוע ללכת מתכוון אכן הוא
 כאשר צפיר טוביה את יירש מי כזה.

 ז היהדות חיק אל הטלוויזיה מחיק יעבור
 האיש בזו. סכנה אין בינתיים להירגע. נא

 והפך, זוהר אורי של מקומו את שירש
 של אחד מיספר בדרן־הטלוויזיה כך, עקב

העצומה ההצלחה גל על רוכב ישראל,

אוצי׳
לארצ׳י דומה

במשפחה נשאר הכל מפיק
 ״הוא וטען: בחיקוי חזה
לעצמו.״ דומה משארצ׳י יותר

 בדמות צפירהציר אפויים
ש חנצ״״ןי

זו. דמות לחקות במיוחד אוהב הוא עבר.

1 פוצופיס אלף ?ו0 /נ

 ■וש צבי! שביה

 זוהו אוו׳ את
 1 מסי כנדון
 ומבטיח - במויש
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הסוו עו ההצלחה




