
 בתוכנית־ עברון, רם לבנטינית. היא עוזרי
 רבע־ הקדיש אותי״, מרגיז ״זה שלו הרדיו
זו. לתופעה תמימה שעה

 איכפת ״מה עברון. רם על כועסת אהובה
 כל לשמוע צריכה אני למה ממני? לו

 אוהבים שלי והקהל אני קונצרטים? הזמן
 היה הוא אם לי, ותאמינו שלי, המוסיקה את
 היה רק הוא השבוע/ ב,יומן אותי שם

אומרת. היא מזה,״ מרוויח
י אנ ת ״ ב ת ו  כ

״ ! ה א י ש ה ב
 מהות את תופסת אינה עדיין הוכה ^
 ממה מסוחררת עדיין היא הצלחתה, <£

 היא ברחוב אותה כשמזהים לה. שקורה
 שבדרום למרות קטנה, ילדה כמו מתרגשת
 גוב מגידי יותר מזוהה היא תל־אביב
 חם, קהל הם העיר דרום תושבי בצפונה.

 אליה לגשת מתביישים אינם הם אוהד.
 הכי־ על את ״אהובה, :לה ולהגיד ברחוב

 לאכול ״איך יודעת לא עדיין והיא !״ פאק
מתבטאת. שהיא כפי זה״, את

 ריגשו־ על מספרת היא גדולה בהתרגשות
 ״בטח :הראשון התקליט הקלטת בעת תיה

 הייתי לא להתרגש? לא איך שהתרגשתי,
 יאכל זה אם ידעתי לא בכלל, מפורסמת

 מייוחד־במינו, דיבורה סיגנון יאכל.״ לא
בפניו. לעמוד שקשה הומור לה ויש

הדיא־ עם מתמדת מילחמה מנהלת היא

ה1ה ! ך ל| ! ¥  נך השנייה, ישראל של |
 עוזרי אהובה את מכנים * י #* # #11 י

 הצליחה התינוניה זמרת־הנשמה יודעי־דבר.
בלבד. חודשים ארבעה תוך להתפרסם

 מילחמה זה והדיאטה ״אני :ואומרת טה,
 הדיאטה את רואה הייתי אם ולילה, יום
ממכות.״ אותה הורגת הייתי העיניים, מול

 בעת הקהל מתגובת מאוד מתרגשת היא
 את סוגרת ״אני מספרת: והיא הופעותיה,

 לשיר מצפה הקהל שלי׳. ,החייל עם הערב
 להכניס השתדלתי שלי השני בתקליט הזה.

 אוהב לא הקהל אבל עליזים, יותר שירים
 יכולה אני מה לבכות, רוצה הוא זה, את

 אחת בחורה בטבריה, כשהופעתי לעשות.
 בפנים סטירות לה הרביצו ממש. התעלפה

 שאני פעם כל אני, גם אותה. להעיר בשביל
 שבא שיר זה בוכה. אני הזה השיר את שרה

מהלב. כך לי
 לי הרגו הזה השיר־ בגלל לי, ״תאמיני

ש שלי לנגן אמר אחד המישפחה. כל את
 ברמת־הגולן. בידיים אצלו מת שלי האח

ו -שלמים לאל תודה שלי האחים וואללה,
 בגיבעת־ מת שבעלי אמר אחד בריאים.

 אני מה בכלל. נשואה לא ואני התחמושת,
 לשיר יכולה שאגי מאמינים לא הם אגיד,
 ואני לי. ימות חייל שאיזה בלי כזה שיר

 לי באה בהשראה. ככה השיר את כתבתי
ב ככה אפילו שיר. כותבת אני השראה,

 מבפנים, זה את מרגישה אני מסיבה. אמצע
המקום.״ על וכותבת בלב לי בוער

 עוזרי אהובה של הגדולים מלהיטיה אחד
 בית״ר זכיית לכבוד שכתבה השיר הוא

הפך הזה השיר המדינה. בגביע ירושלים
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 שאינו ילד שם ואין בירושלים, להימנון
 לאהובה יצא טוב רק לא אולם אותו. מכיר

 בפי- מכונה שהוא כפי או, בית״ר מהימנון
כש מלמיליאן.״ -של ״השיר המעריצים,

 לשיר החלה בבאר־שבע קרן באולם הופיעה
 דממת־ באולם השתררה ולפתע השיר, את

 עברה ומייד העניין, את תפסה אהובה מוות.
המערי לה אמרו ההופעה בתום אחר. לשיר
 היינו לא אם מזל. לך ״יש לדבריה: צים,

עלייך.״ גומרים היינו אותך, אוהבים
 ללא הם, ביותר הגדולים מעריציה אולם

 אהובה את משמיעים הם צה״ל. חיילי ספק,
 ו־ תקליטים גבי מעל ולילה יומם עוזרי

 אהובה של הקסטות מחיר (אגב, קסטות
ש הקסטות בשוק מהגבוהים הוא עוזרי

 קסטה •של שמחירה בעוד המרכזית. בתחנה
 של קסטה מחיר הרי בלבד, ל״י 20 רגילה
ל״י). 30 עד מאמיר עוזרי

 לי ״יש
א מ ״ א ת! עי ז י ג

* ם ם ן לו מיכתבי-אהבה לה שולחי
ומת וסימליהם, דרגותיהם עם חטים 1 ן

 הצבאית התחנה אפילו להם. שתשיר חננים
 זמרים לעודד נוטה שאינה צה״ל, גלי

 להיכנע נאלצה דווקא, עוזרי של מסוגה
 אליה, המגיעים והגלויות המיכתבים לגלי

 ה״סרכים״, -של הנשמה זמרת את ולהשמיע
האתר. גלי מעל בתחנה שמתבטאים כפי

מסתפ אינם אהובה של מעריציה אולם
 שולחים גם הם מיכתבים, במישלוח קים
 וכלה מבקבוקי-שמפניה, החל מתנות: לה

 הם לנגן. לומדת היא שעליו אמיתי, בעוד
 והיא בביקורים, ולילה יומם אותה מטרידים

 שבכרם־ אמה בית את לעזוב נאלצה
 חברתה עם להתגורר ולעבור התימנים,

הלוי. יהודה ברחוב
גיזעית, תימניה אהובה, של הזקנה אמה

 את הבת של עזיבתה עם השלימה לא
 וברגע איתה, לדבר מסרבת היא הבית.

 עוזבת היא הבית, אל נכנסת שאהובה
ואו שבחוץ המידרכה על מתיישבת אותו,
 רעה לי עושה שאת חושבת ״את מרת:
 רעה. לך עושה את בבית? גדה לא שאת

 מהאשכנזים. גאוותנים יותר הצנענים אנחנו
 חסר ושלא בחוץ לישון שהולכת בחורה

 ברשות רק עושה בבית, דבר שום לה
למישפחה.

 תתחתן, מחותנים. הילדים כל ״אצלי
 לה אעזור אני לא, למה שלה, בבית תלך
 נשמע איפה אבל לכולם. שעזרתי כמו

 תעזוב וחצי עשרים־ושמונה בת שבחורה
 בגלל -שעזבה נכון לא זה הבית! את

ככה אחד. מעריץ בגלל זה המעריצים,
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 ומחשיבה תווים וכותבת קוראת היא לדבריה זה. בכלי השולטת בארץ היחידה המוסיקאית

פרי־עטה. ומנגינות שירים שתכלול חוברת להוציא מתעתדת בקרוב הכתיבה. את

האם, עוזרי. חנה האלמנה, אמה אהובה את מכנה כך
 מתרגשת אינה ארוכות, שנים משך כעוזרת־בית שעבדה

להת ועברה בכרם הבית את שעזבה על עליה כועסת רק בתה, של המיטאורית מהצלחתה
בביתה. אהובה את הרבים המעריצים מחפשים מדוע מבינה אינה היא חברה. עם גורר

(פרי פריטיבית האמא אומרים היום, זה
 שנה עשרים־ושש נאמנות. ואין מיטיבית)

לבד. הילדים מגדלת אלמנה, אני
 יש היום משק-בית. עבדתי החיים ״כל

 רק זה כבוד, איזה כבוד? זמרת. בת לי
 ,בהדלזד, לי עושה היום כל ,ווג׳עדס׳,

 איפה היא, ,איפה אותה מחפ-ש בא אחד כל
היא.׳״

 ״רואה :וצוחקת אמה, ליד יושבת אהובה
 אומרת היא לי?!״ יש גיזעית אמא איזה

 המעריצים היו לא אם לי, ״תאמיני בגאווה.
 מזה, חוץ בכלל. פה עוזבת הייתי לא

 אותו צריכה ואני טלפון יש השנייה בדירה
 מההופעות לחזור לי קשה וגם לעבודה.

 לכרם ללכת צריכה אני הביתה. ישר
 שתיים־ עד לשבת ברוך, אצל משהו לשתות
 לבוא לי נעים ולא החבר׳ה, עם שלוש

מאוחרת.״ כל־כך בשעה הביתה
 שעליו הפרטי המעריץ עם ומה
 מהיום, לא חבר, לי ״יש האם? דיברה

 אהובה, מתוודה שנים,״. אלפי איזה כבר
 אם, שרה. שאני אוהב לא הוא ״אבל

 דגלתי תמיד השירה. את אעזוב נתחתן
 ככה רק זה שירה ובכתיבה, בהלחנה
מהצד.״
 שהיא במחיר לנקוב מוכנה אינה היא

 מאחלת אבל שלה, הופעה עבור דורשת
 -שהיא מה בחודש להרוויח ישראל עם לכל

אחד. בערב מרוויחה
מיל להיות היא לדבריה, שלה, המטרה

 התחילה אפילו היא מכונית. ולקנות יונרית,
 פאנצ׳ד לי ש״י-ש בגלל והכל נהיגה, ללמוד

באופניים.״
 מאיר של למייסעדה קופצת היא■ מדי-פעם .

 במיט* לו ועוזרת כטבחית, עבדה שם נדב,
 ״ובשביל הסנטימנטים, בשביל סתם בח,

 נהייתי מפורסמת שאני שבגלל יחשוב שלא
סנובית.״ פיתאום לו

 בהופעות, ועוד עוד ממנה דור-ש הקהל
 ללא-הרף אותה משמיעים נהגי־המוניות

 שולחים החיילים שלהם, ר-שמי־הקול מעל
 אהובה את אוהב העם אהבתם. את לה

 את מרגיז זה ״אם :אומדת והיא עוזרי,
שיתרגז!״ אז עברון, רם

■ ישי שרית


