
 ואומר חטא על מכה דודו יותר.
שלי.״ פליטות־הפה עם ״אני

הצ׳ח־ בעניין פליטת־הפה ואכן,
ה פליטת־הפה היתה לא צ׳חים

 בהן, מפורסם הוא שלו. ראשונה
שלו. בפליטות־הפה

ש איגוד־אמני־ישואל, בנשף
ה בהיכל שעברה בשנה התקיים
 פלי־ לו היתה בתל־אביב, תרבות
האט־ את רק לא שהביכה טת־פה

 הציג דודו הקהל. את גם אלא נים,
פליטת־ ירקוני. יפה הזמרת את

או כשהציג היתד■ הראשונה הפה
 עוד כוכבת שהיתר, כ״זמרת תה

 אשה אף נולדתי.״ שאני לפני
 לה שמזכירים אוהבת אינה ן*

במיעוטו. הרע זה היה גילה. את
ביו מיקצועית זמרת שהיא יפה,
 בשימלת־ ויפה זוהרת נראתה תר,

 משהו פלט ודודו שלה, ההופעה
 אבל זקנה, שהיא כמה ״תראו כמו

טוב.״ במצב
 אחר- מייד. התנצל כמובן, הוא,

 זר־ ושלח בעיתונים התנצל כך
פרחים.

 ועזב להשתין,״ הולד ״אני אמר:
האולם. את

 המנוח השחקן של בנו דודו,
 הוא לילי, ואשתו גולדנברג אליהו
 התחיל הוא ביותר. שאפתני צעיר

 צבאית, בלהקה שלו הקאריירה את
 בתיאטרון, כוחו ניסה אחר־כך

 בתיאטרון מסויימת תקופה שיחק
 הראשי בתפקיד והשתתף תיפח

 תיקי מול הצילו, במחזה־המחאה
 בתיאטרון דרכו מצא כשלא דיין.
 לבדרן- והפך מיקצועו את הסב

 שלו החומר את כתב הוא מנחה.
 בזכות במייוחד והתפרסם בעצמו

תל־אביב. העיר על שלו המערכון
 את ״לעשות דודו ניסה חייו כל
 הקא- את שהתחילו חברים זה.״

 שלמה כמו איתו, יחד שלהם ריירה
 והפכו הצליחו פאר, ומני ארצי

 הכל בסך הצליח והוא כוכבים,
אנג לימוד של תוכנית להנחות

 כאשר הלימודית. בטלוויזיה לית
או שחק של הד,נחייה את קיבל

 הפך באדם, המאושר היה תה
ברחו־ אותו עצרו אנשים מוכר.

 לדודו היתד, נוספת פליטת־פה
ב נתן אייבי אירגן שאותו בנשף
 איר- דודו בתל־אביב. הילטון מלון

הענקת למען מסע־החתמות גן
 עם סיכם הוא לאייבי ישראל פרס

 שימעון מיפלגת־עהבודה, מנהיג
 סמוך בשולחן ויחתום. שיבוא פרס,
ה לאה, אשתו רבין, יצחק ישבו

 ומנחה לניר ניבה שלו דוברת
 אשתו עם פאר מני טובה שעה
קרני.

 כראש־הממ־ פרס את הציג דודו
 עוד זד, היה ישראל. של הבא שלה
 רבין־פרס המאבק שהוכרע לפני

 :צעק מישהו במיפלגת־עהבודה.
ה את קלט דודו רבץ?״ עם ״מה

רבין רבין. את והזמין קריאה

 הפך הוא חתימה. וביקשו בות
זה. את אהב והוא אליל־נוער.

ההמו הערצת את אוהב דודו
 שמכיר מי לה. זקוק הוא נים.

 מול שעמד העובדה כי טוען, אותו
מל בכיכר איש, אלף 200 של קהל

 על מעט אותו העבירה ישראל, כי
 והעז רב כוח הרגיש הוא דעתו.

שהתבטא. כפי להתבטא
 הרבה לי ״יש

׳ . . ם. רי ב ,ח
הם ישי שרית עם ראיון ^
 על לענות השבוע טופז כים ■•

— הבאות השאלות

שאמרת? מה את שאמרת רי
 ואחרי לעצמי, להרביץ רציתי

 נצר שאפי אחרי לבמה, עליתי זה
 ואמרתי: בציבור, שירה אירגן
הלי משהו. להסביר רוצה ״אני
 שהמערך רושם ליצור מנסה כוד
 פה שיש בטוח ואני אשכנזי, הוא

עירא עדות־המיזרח, כל בני היום
 במחיאות־ פרץ הקהל קים...״
 שוב ״מרוקאים...״ סוערות. כפיים

 עברתי וכך סוערות. מחיאות־כפיים
 לעדה עדה כשבין העדות, כל על

 זה את אבל מוחא־כפיים. הקהל
באמצעי־התיקשורת. ציטטו לא

גז שאני עלי להגיד אפשר איך
בחו עם שנים שלוש יצאתי עני?

הנו החברה צפון־אפריקאית, רה
 וזה עיראקי ממוצא היא שלי כחית

 או גזעני שאני לחשוב אבסורד
ש בפירוש, לומר יכול אני עדתי.

 הוולגארים את ומתעב מגנה אני
אש — הם באשר הברבארים ואת

ספרדים. או כנזים
 ראש■ עם דיכרת האם •

והס בגין, מנחם הממשלה,
התנהגותך? את ברת
 מיותר זה איתו, לדבר רוצה לא

 רוצה שאני חשבתי בהתחלה ליו
 על חשבתי אחר־כך איתו, לדבר

ה כל את הסית בעצם שהוא זה
 אלי אותם שלח הוא נגדי. המונים
 הוא ברצח. עלי איימו והם הביתה,
אליו ״לכו להם: אמר בפירוש

ה בפעם בגין אכל מתי הביתה.״
 הוא מה סחוג? עם חומוס אחרונה

 צ׳חצ׳ח? המושג על יודע בכלל
 לא הוא נכון זה את להגיד אפילו
 כמו מושגים מכיר הוא !יודע

 התבטאויות כאלה ועוד עם־סגולה
.19ה־ מהמאה
 מיפלגת■ מנהיג האם •

די פרס, שימעון העבודה,
? מעשה לאחר איתך בר

 אחת. מילה לא אף דבר, שום
 היו הם מזה. מאוכזב מאוד אני

מע לאחר אך עלי, להגן צריכים
לגמרי. ממני התעלמו הם שה,

 תשלום קיבלת האם •
ה כעצרת הופעתך עכור
? מערך
לא!

 צ׳חצ׳ח המילה פירוש תיקנית תר
״בריון״. או ״פירחח״ הוא

 לך? קרה זה איך •
ש מה את אמרת מדוע

? אמרת
ל קרה זה איך להסביר. קשה

 ? חומייניסטים אמר שהוא פרס
 זה איך צ׳חצ׳חים! זה שלו בשפה
 מסויימים לאנשים קורא שבגין

 ולי כזאת, שפה יש להם נאצים?
 מי מהעם. בא אני כזאת. שפה יש
 שהפריע למישהו צ׳חצ׳ח אמר לא
 שרימה לסוחר או בקולנוע, לו

 אליו שדיבר טכסי לנהג או אותו,
 !עדתי קשר כל לזה אין ? בגסות
הבחי מערכת של קורבן הייתי

1 ! רות
הפ שהמערך אומרים •
מנ שלושה כיגללך סיד

? דטים
 פרם שימעון שביגלל חושב אני

 הספר וביגלל יותר, הפסידו הם
יו עוד הפסידו הם רבין יצחק של

 לבטח ישבו ורבין פרס אבל תר.
 שומרי־ראש, להם יש בבתיהם,

 צדיך הייתי לעומתם, אני, ואילו
נפשי. על להסתתר

להו פוחד אתה האם •
? קהל לפני כעת פיע

עלי בבית־שאן. הופעתי אתמול
 השם את כשהכריזו הבמה על תי

 קצובות מחיאות־כפיים היו שלי,
עמד זר־פרחים. לי הגישה וילדה

 לכם אין להם: ואמרתי נרגש תי
 תרשו לי, עשיתם טוב כמה מושג

ש השטות על הסבר לכם לתת לי
התנצלת :צעק מישהו פלטתי.
 בסוף אותה! שחק עכשיו מספיק,
 רדיים לי לחצו אלי, באו ההופעה
באר פעם לכאן בא בגין ואמרו:

 במשך לכאן בא אתה שנים, בע
השנים. ארבע
את מסביר אתה איך •

^ ? זה
 לא אני זה. את מבין לא אני
לי שעושים מערכניקים על מדבר

הבחי לפני ימים כמה •
 כמים־■ אותך פגשתי רות
 לי וסיפרת שמיל, •טל עדה

 עכור להצביע עומד אתה כי
מ זוהר, עזרה הפרופסור

 אם מדוע, עצמאות. תנועת
? המערך בשביל הופעת כן,

 שלי הדיעות איש־מערך. לא אני
עשי המערך.י של הדיעות לא הן
 עליה. מצטער ואני שגיאה, תי

 פעמים, עשר מהמערך לי טילפנו
הס לבסוף אז והתחננו, ביקשו
 בשביל הצבעתי לא אבל כמתי.

 לאנשי קראת מדוע •המערך.
? צ׳חצ׳חים הליכוד

ש אווילית, פליטת־פה היתד, זו
חב הרבה לי יש בה. מתבייש אני
ו עדות־המיזרח. בני שהם רים
 — עדתי מושג לא זה מזה, חוץ
 צ׳ח־ ויש פולניים צ׳חצ׳חים יש

יו־ עברית בשפה רומניים. צ׳חים

 זו ברחוב. עובר כשאני סימן־וי
 לה. זקוק לא שאני סימפאטיה

 שום לי מגיע ולא שגיאה עשיתי
 או סתם, אנשים על מדבר אני וי.
עי שהם שלי, בבית השכנים על

 ואמרו שבאו ומרוקאים, ראקים
 אותך, מכירים אנחנו דודו :לי

הצדדים. משני אותך ניצלו שניצ מרגיש, אתה כך •
? הצדדים משני אותך לו

 לקחו הליכוד וגם המערך גם כן,
 בסך מטעמים. ממני ועשו אותי
 משהו היא שלי פליטת־הפה הכל

אמר שאני אלא אומרים, שכולם
וב מאוד קריטי ברגע זה את תי

אנשים. אלף 200 אוזני

שלי //החברה
עיראקית״

אח־ מיד הרגשת איך •

 יפה הזמרת עס טופז דודוהראשונה הפשלה
 אמני אירגון בנשף ירקוני,

הו על לה להחמיא התכוון דודו שעברה. בשנה שהתקיים ישראל,
 טוב. במצב זקנה שהיא ואמר פשלה עשה זאת תחת הנאה, פעתה

זר־פרחים. לה ושלח העיתונות, גבי מעל יפה בפני התנצל הוא


