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במדינה
חווי

המלצר־המזמר
 הוא )54( משען יוסף של הגדול חלומו

 בארץ ומלחין. כזמר ופרסום בהכרה לזכות
ב וזמר כמלחין הועסק מצרים, הולדתו,

 אוד על נגינתו קאהיר. של השידור תחנת
 בכל הידהדה שירתו תהילה, לו הביאה

 גלי מעל הושמעו ונגינותיו מצרי בית
האתר.
 הוא ארצה. משען עלה שנים 17 לפני

 אינה המזרחית נגינתו כי במהרה הבין
בישר הבידור שוחרי בקרב פופולארית

שאיפ למלצרות. פנה ברירה, מחוסר אל.
 הפכה — הבידור לשטח פעם לחזור תו

חלום.
 למצוא וניסה להלחין, המשיך בלילות

ישראלי. סגנון לעצמו
 שונים מקומות החליף כמלצר בעבודתו

 המפורסמת הבוהמה למסעדת שהגיע עד
 ללקוחות כשהגיש בדיזנגוף. אשר שולטן

 על לספר התבייש לא האוכל, מנות את
 על שירים. וכותב זמר כמלחין, עצמו

 שמע אמנותית, בהכרה לזכות הגדול חלומו
 רוצה ״אני מנה. אצלו שהזמין מי כל

 שלי,״ השירים את ותקרא אותי שתשמע
 בנאי, יוסי פשנל, זוהר, לאורי משען אמר

ועוד. ועוד יגיל גדי החיוור, הגשש
הב כולם מצחוק. התפוצצו כולם

 אחד, אף אך — אותו ישמעו כי טיחו
 כשהמשיך הבטחתו. את קיים לא לדבריו,
 עסוק״ נורא ״אני לשמוע התרגל לבקש,
 משען אחרת.״ פעם אולי זמן, לי ו״אין
לי נותן לא אחד ״אף תקווה. לאבד החל

משען יוסף מלצר־מזמר
למשוררים שכר אין

 לא או בסדר ויגידו אותי שישמעו צ׳אנם.
משען. קובל בסדר,״
 מודרניות מנגינות היום מלחין ״אני
ב נורא מצחיקים שירים וכותב פגזיות,

 הרבה לתרום יכול אני לגמרי. חדש סגנון
המלצר־המזמר. מסביר הישראלי,״ לבידור
ה לטיפוסים הקירבה הביאה זאת בכל

 שנה בדצמבר לטובה. שינוי מתאימים
ב טור חצי קינן עמוס לו הקדיש שעברה,
 בשם שיר פירסם ואף אחרונות ידיעות
 המלצר־ של עטו מפרי האהובה חמותי

המלחיו־הזמר־המשורר.
 את שהזמין זלצר, דובי לעשות הגדיל

 המיסתלס- לנגינתו והקשיב לביתו משען
מש מספר ממני,״ התלהב נורא ״הוא לח.
ל אותי הזמינו אחר־כך ימים ״כמה ען.

 רבקה שנותנת פתוחה, בדלת לתכנית רדיו,
 אך באולפן, אנשים הרבה היו לא מיכאלי.

 השירים כששרתי. מצחוק התפוצצו כולם
מצחיקים!״ באמת שלי

 משען התקוות. את חיזקה ברדיו ההופעה
 כל ולהתמסר המלצרות את לעזוב רוצה
 על נגינה שירים, כתיבת להלחנה, כולו
 במסיבות, חיות הופעות — וכמובן אוד

בטלווי יהיה טוב ו״הכי ברדיו בחתונות,
ש יודע אני אותי. יראו כולם ששם זיה

 כסף. הרבה לעשות אפשר הבידור בשטח
עש או העשר על היום כל עובד אני כאן
 הבידור במקצוע ואחרים שלי, לירות רים

 לא למה לירות. של אלפים בשעה עושים
 אני שלי הנשמה את צ׳אנסי לי נותנים

שלי!״ בשירים שם


