
 חבריו בעזרת באר־שבע׳ בכלא שישב
 המוסיקה את כתב יובל הנן האסירים.

המלאכה. יעל ניצח אלהרר ודודו
מוכ לאישיות שרשי הפך כשהשתחרר,

 גלי״ מעל ללא־הרף נוגן פסוליה שירו רת.
ו וברדיו, בטלוויזיה רואיין הוא האתר.
הארץ. רחבי בכל להופיע הוזמן

 את קנתה והמלודית הפשוטה המוסיקה
ו מהלב נבעה היא השומעים. של ליבם

העגום. חייו סיפור את סיפרה
 היה שלא מה וידוע. מוכר הכל כאן עד
 של האמיתי חייו סיפור הוא לכל, ידוע

 העולם לכתבת אותו שסיפרה כפי שושי,
 יום למחרת נירה, שושי, של חברתו הזה

ההלוויה.
 שהופיעה הידיעה למיקרא נדהמה נירה

 בידיעה ההלוויה. למחרת יום בעיתונים
 מדוע מבין לא יובל, חנן הזמר כי נאמר,
 שכן וערירי, כיתום עצמו על הזמן הכריז

 ודודים אחיותיו אימו, הופיעו להלוויה
רבים.

 היושבת נירה, ממלמלת שהופיעו,״ ״בטח
בידה וממוללת חברתה בבית הספה על

 חברים הפכו קודם מייד. פרח לא הם
לנאהבים. היו אחר־כך ורק טובים

תול את ללמוד נירה הצליחה לאט־לאט
 שלמראית־ כבד־הגוף. האיש של חייו דות
 עצוב, היה למעשה אך עליז, אדם היה עין

ובודד. מאוד רגיש
 התגרשו,״ הוריו קטן ילד היה ״כששושי׳

 זולגות כשהדמעות נירה לספר ממשיכה
 מהבית. אותו זרקה שלו ״אמא לחייה. על

 שנפטר שלו, מהאבא היחיד הבן היה הוא
 התחתנה שלו אמא אחר־כך. שנים כמה
 להחזיק מוכנה היתה לא והיא פעם עוד

אותו.
 ממנו. ושכחו יתומים לבית אותו ״שלחו

מגר שלו אמא היתד. הביתה מגיע כשהיה
 עליו, צועקת היתד. !מכאן תלך אותו. שת

!מקום לי אין בשבילך
 המילים את שכח לא פעם אף ״שושי

 את לה זכר החיים כל הלך. הוא האלה.
 אותו ושלחו לפשע הידרדר אחר־כך זה.

 עם פושעים נעשים במסילה שם, למוסד.
ה הליטוש את שם קיבל הוא דיפלומה.

לו היה לא פעם אף פושע. ונעשה אחרון

שהופי ״בטח מהעיתון. שגזרה הקטע את
 כש־ 'השנים, כל היו הם איפה אבל עו.

אותם? צריך היה שושי
 כלב, כמו בכלא ישב שלי ״כששושי

 בבית־החו־ אותו. לבקר בא לא אחד אף
 בלי זרוקים היינו בחגים אני. רק — לים

 הזמין שלו מהמישפחה מי ואוכל. פרוטה
 קיים? ששושי אז זכר מי אז? אותנו
בית מול ויושבים יין בקבוק קונים היינו

 המידרכה, על ככה, בירושלים. ד.כנסת
החג. את עשינו
 הבית- מול יין בקבוק עם ואני ״את
 לא אני זהו, לי. אומר שושי היה כנסת,
חג.״ אחרי חג וככה, !אחד אף יותר צריך

 עם פושע
דיפלומה

שנים כשבע לפני נפגשו ושושי ירה ך
ביני- חרומן בדירתם. חברים זוג אצל *

 אחר. במקום נר היה פעם בכל ללכת. לאן
 של לבית אחד, חבר של מבית נדד הוא
 היה לא — כסף על לדבר שלא שני. חבר

 לפה.״ מהיד ככה, חי גרוש. לו
 קלים. היו לא שושי עם נירה של חייה

 לא שושי לבית. מבית נדדה איתו יחד
או ״פירנסתי לפעמים. נירה מעולם. עבד
 היא לי,״ שהיה מה כל לו נתתי תו.

 עבודה היתה תמיד לא ״אבל ממשיכה.
הו שושי כסף. מספיק היה לא היתה ואם
 והיה ובר־מיצוות בחתונות לפעמים פיע

 לנו היה שכן מה הביתה. משהו מביא
 נשמה היה שושי חברים. הרבה זה תמיד.
 את אהב והוא אותו, אהבו כולם טובה.
 מישהו על שדיבר היחידה הפעם כולם.

 שלו.״ • המישפחה על היה בשינאה
 הסכימה לאילת, לרדת שושי כשהחליט

 חיו באילת איתו. יחד וירדה לרעיון נירה
התגור •תמיד, כמו שנים. כשלוש השניים

 שושי עבדה. לא נירה חברים. אצל רו
קצרה, תקופה הזכוכית בסירות נהג היה

ן י ן ן |!יך ! ך  בנווע־ כזמר שלו הקאריירה את התחיל כששושי ■11ן
י ההנאה בשביל לשיר נהג הוא באילת, דוני־לילה י

חינם. ובארוחות בשתיה והסתפק הופעותיו עבור שכר ביקש לא לפעמים

 ובמועדוני- בבתי־מלון הופיע יותר ומאוחר
לילה.

 תמורת תשלום לקבל נהג לא שושי
ו 8חי!נ בשתיה הסתפק הוא הופעותיו.

 ״בשביל הופיע הוא סימלי. כסף בסכום
נירה. שאומרת כפי הכיף״,
 הפך באילת בצימצום. השניים חיו שוב
 שדאג סחה, בוסי של בן־טיפוחיו שושי

מחסורו. לכל
 את השניים ארזו שנים שלוש אחרי

לירושלים. וחזרו המיזוודות
 זה שושי, אצל קשה היה שעוד ״מה

 ״לבן־אדם נירה. נזכרת שלו,״ הקריזות
 ורגע כאן הוא רגע נפשי. שקט היה לא

 אחד. במקום יושב היה לא פעם אף שם.
 ושותה המון מעשן היה רגוע. לא פעם אף
 אלכוהוליסט. שהיה חושבת אני הזמן. כל

 וגם שלו המישקל גם אותו. גמרה השתיה
 חולה. איש אותו עשו הזמן, כל השתיה

בלי כשישן אפילו שקט היה לא •שרשי
 הגוף איך מרגישה הייתי פיתאום לה.
רועד. שלו

 חילק לא סגור. איש היה הוא ״אבל
 סמים? אחד. אף עם שלו הפחדים את
 שהיה מה אבל היו. אולי יודעת? אני

האלכוהול.״ זה רציני יותר
 אלהדר דודו עם לעבוד שושי כשהתחיל

 על עלה הפעם כי הכל קיוו יובל, וחנן
 לחתום מוכן שהיה בעובדה הנכונה. הדרך

ש בדרישות לעמוד והתחייב חוזה על
 מבטיח. סימן חבריו ראו לו, הוכתבו

 אף במהרה התפוצץ הציבעוני הבלון אבל
׳לכלא. נכנם שוב שושי — הוא

 חנן עם יחד נואש. אמר לא אלהרר
 לכלא נסע המוסיקה, את שכתב יובל׳

 על שושי עם שניהם עבדו ושם באר־שבע
 לשוק התקליט כשיצא הראשון. תקליטו

ללהיט. הפך הוא
מ כשהשתחרר לשושי שחיכו החיים

 טוב. רק לו הבטיחו האחרון, ביוני הכלא
 שלו. המיסחרי לסמל הפך פסוליה שירו
לכוכב. הפך שושי

אותו,״ שדיכא מה זה הפסוליה ״דווקא

 הפך ״הוא כואב. בקול נירה הסבירה
 עם לעשות מה ידע ולא מפורסם להיות

 אחריו רצו כולם שהגיע מקום בכל זה.
לו. ונמאס פסוליה! פסוליה וצעקו:
 היה אחר! משהו גם לשיר לי ״תנו
 את רק רצו כולם אבל מהקהל. מבקש

החורים. מכל לו יצא וזה פסוליה
 שלו שהמישפחה היה לו, כאב שהכי ״מה
 כשנעשה עכשיו, פיתאום. אותו גילתה
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 כשהשתחררהאכזבה
 לא מהכלא

 הסתכסך הוא צרותיו. הרבה, לאכזבתו מו,
 (מימין), אלהרר דודו אמרגנו, עם

 נראים בתמונה עמוק• בדיכאון שרוי
בהלוויית יובל חנן והזמר ??להרר גן

 שושי
 נסתיי־
 !סתכסך

 והיה ,
 האמר־
שושי.


