
 שלו האמנזתי המדריך שהפך עופרים, אבי עם בשן יגאלהמדריך עם
 נראים כאן במינכן. הגדולה בחברת־התקלטה תקליטיר ומפיק

לכוכב־זמר. להופכו הבטיח לגרמניה, בשן את שלקח הוא אבי הקלטה. ביצוע בעת שניהם

 אותי אירחה סוישקורי נגה גם וברחוב,
 ושבכל מקפיד אני ישלה. בתויכנית־טלוויזיה

 לשכנע :ניסו ישראלי. ׳שאני יצויין ומקום
 זד, על נלחמתי שמי. את ׳לשנות ;אותי

 ואו- יפנים !ששום הסכמתי לא ׳בציפורניים,
 כיש־ ישלי ההורים את הרגזתי ומספיק יפן.

לבשן. מסשארי ושמי את שיניתי
ל לארץ !ואורי מיקה עם הגעתי כעת
 ׳סשקפצתי רק קטעתי!אותה ׳קצרה. חופשה
 סרט־יטלוויזיה לצלם כדי לחסל לשבוע

 ארצות 30ב־ שירוץ שירים ארבעה בן
 אני הבא ששבוע התקליט. יופץ ■שבחן
 למיסע-יפירסומת לפחות, !שנה לחצי נוסע
 מתוכנן השאר בין לארץ. !מארץ !אישי

 ׳הופעות, עשרים !בן בגרמניה ומסע עבורי
 נע- ך ר־: .אח אוקטובד-נובמבר. לחורשים

 אח לקדם לנסות בלונדון, להתגודד בור
שם. התקליט מכירת
 לאן אתי תלד שהמיישפחה משתדל אני
 בכישלונות אתי בונה ׳מיקה הולך. שאני

 אני יקשה, זה בהצלחות. ׳אתי ושמחתה
בארץ. הילד את לגדל מעדיף הייתי מודה.

 ופיחאום יוסף שנה 60 לו קוראים אדם
 אני משה. לו וקורא עיתונאי איזה יבא
 סשהת- מיקה. של המי׳שיפיחד, על .גם ימת

 יעקוב שלה ואבא ואז ואני, מיקה ׳חיתנו,
 מתחתנת שמיקה שמח שהוא אמר מרידוד

 ׳מיצוות !מקיימים התימנים כי תימני, עם
בעולם.״ ׳טוב הכי ורביו פרו

כשן. .יגאל של סיפורו כאן עד
 שבו בבית־דירות ומתגוררים הבשינים
 ׳ואחותה ומיקה ושל הודיה יגם מתגוררים

 יוסף לשעבר לחסר־הכנסת הנשואה ריחל,
 היפי, בסיגנון ומסודרת הדירה קרמרמן.
ותמו כרזות כריות, הרצפה, על ׳שטיחים

 האוכל ׳פינת קיר את הקירות. על נות
 וחצי, השלוש בן אודי ושל ציוריו מקשטים
מבוטל. ליא ציור כישריון המפגין

 שנק- יושנזדוגחשנה מיטה הילידים בתדר
 רבים. ׳וצעצועים הפי׳שפשים בשוק נתה
 ו אביו את המלווה בפירסוטת מורגל ,אורי

בת מתייצב הוא וכבר מצלמה, ׳רואה אך
 היפהפייה אשתו ׳מיקה, המתאימה. נוחה

הישובה דמות ספק ללא היא יגאל, של

-

 ועצרת אם בוני יסמר להקות של !תקליטים
 מעטי החברה נשיא עם ׳נפגשתי הכסף.

 והחליט שלי קאסטה ושמע הוא לופטנר,
 בחב- נוספים מנהלים עשרה עם להתייעץ

 הגייטארה עם שירים 20 ׳להם ׳שרתי רה.
חוזה. על אותי להחתים החליטו !והם שלי,
 שנים ארבע ומוזרה, הרגשה הייתה זו

 צעד תמיד הצלחתי, ולא ׳בעולם הסתובבתי
 איזו בפני נסגרה ההצלחה לפני אחד
 הולך ׳או־טו־יטו שאגי האמנתי לא ■דלת.

 על יסייד לחתום רציתי זה. את לעשות
 את לקחת לי !ואמרו נדהמו הם הוזה.

 שלנו ׳׳מילה לי: ואפרוו לאט. העניינים
 שלי. על עמדתי אני אבל ומילה.׳ ׳זאת

 להביא יצריך ושאני משיפחה לי יש :אמרתי
 שאני בטיוח על לדעת רוצה אני לגרמניה.

׳תקליט. לעשות הולד
 הגעתי זיכרוז־ידברים. על ואתי חתמו הם

 את לקוחתי עניינים, סד, חיסלתי וארצה,
ל והגעתי אורי, שלנו, הילד •!ואת מיקה

מינכן.
 לחמש ׳חוזה על החברה עם !חתמתי

 לי להפיק בחוזה התחייבה החברה !שנים.
 ולדאוג ובשנה ארוכי-נגן תקליטים שני

 !מתחייב מציירי פשאני התקליטים, לפרסום
 זיפווסת את ׳ולהעביר סלחנים !את ליבתוב

ההברה. ליידי היוצרים
 ההברה אותנו שייפנה למינכן כשהגענו

 שב־ ׳סובבים חמישה בעל במלון בדירה
 הקלטות אולפן נמצא שליו המרתף קומית
 ומנהל שמפיק התמנה עופרים אבי ׳גדול.
 לעבוד ימים יחודש לי ;נתנו שלי. ואישי

 תום בפני אותי הציג ׳אבי התקליט. על
 אז, באנגלית. תמלילים לי שניתב וי״נטר
 ליוותה לאולפן. נכנסנו מוכנים, היו סשהם
 בסיסיים !סלים שייבעה ובעלת תזמורת אותי

 הפילהרמו־ התזמורת חברי אליה וצורפו
 בכינורות, אוחי שליוו ומינכן של ■ניית

 ומלונדון במיוחד שהובאו זמרות ׳ושלוש
 כלי־ על הרקע. קיולוית ;את לי ׳ושס״פקו
מילר. סטיב להקת הבר ניגן ההקשה
 המום. שהייתי מיקצועי, !פל־בך היה הבל
לאול הגיע הקליטה וחודשי ארבעה ׳סעבור

 הגיע וכשהמלך ג׳ון, אלטויו המלך, פן
 האולפן. את לפנות כבוד ואתר התבקשנו

 עשו כזה. רביד !ראיתי לא שלי בחיים
 התפאורה בואו, לקראת עצומות היבנות

 משקאות הגיעו למיזנון שונתה.1 באולפן
 טבח שמיוחד. עליו האהובים ׳ומאכלים

 ׳אותו, לפגוש לי יצא למענו. נשכר סיני
 שאבקש ■כך ;פדי עד אידיוט לא אני יאבל

 ואחר- להראות בשביל אחי להצטלם !ממנו
 תפס ג׳ון שאלטון מכיוון ליחבר׳ה. כד
 ועם סמישפחות עם נסענו האולפן, ואת

ל ללוסחאנג׳לם שלי הצמוד ומהנידס־הקול
 התקליט. את ולבשל שם להקליט המשיך

 את פגשתי המסיבות באחת בל־ם־אנג׳לס,
 באופן המנגן פורה ׳רובין הגיטאריסט

 ׳׳מיטשל ;ג׳וני ורעם סאדיסוון ידורג׳ עם קבוע
שירים. שיבער, אתי הקליט והוא

 מת ״אני
״הארץ על

 ל- והוחלט למינכן חזרנו חר־בך־ ט
 הקיץ. אחרי אריד־הנגן את היוציוא ג י

יש עם שלי תקליטון ולשוק יצא ובינתיים

 אשתו הוא, מגדלים יגאל של בביתו אבל בלב.״ קטנה ציפור לי
 במעונה המישפחה נראית כאן כשלג. צחור חתול אורי ובנס מיקה

ברגנר. של תמונות כשברקע היפי במימון המרוהט התל־אביבי,
3?;־ ביד חתול - בלב ציפור

,יש הישראלי השיר דווקא היה הבינלאומי לשוק הדרך את בשן

 ׳הגעתי ואני באנגלית, בלב קטנה ציפור לי
לחופשה. ארצה

 אנחנו לארץ. ׳קשורים מאד ואוני ומיקה
 בחו״ל. חיים עצמנו את רואים לא בכלל

תקלי ואלף 50,000 פד, סופר הייתי אם
 קאריירה !מחפש הייתי לא בכלל טים,

 ש- שלנו !תמישפחות יפה לנו קש !בחח.
החב לנו יש מאד, ואליהן קשורים ;אנחנו

 ומיקה עובד הזמן פל אני במינכן רים.
 מגיעים ׳כשאנחנו הילד. עם בבית .נשארת

 על ומת אני ערב. בל יוצאים !אנחנו ארצח
 תוציא לא בעולם קאריירה שום הארץ.

מסה. אותי
ל למינכן וחזרנו החופשה, כשנגמרה

 עשיתי הזו בתקופה !נוספים. חודשיים
 עיתונאיים, ומסיבות תופניות-יטלוויזיד״ המון

 היה וזה ידיים לחצתי ברדיו, ראיונות
משעמם. די סיפור

 אזר־ ׳תופנקות־יטלוויזיה בהמון השתתפתי
בפאבים אותי לזהות התחילו !וכבר יריות,

 איותנו נוסע הוא ברירה, אין בינתיים ואשל
מקום. לכל

ד תימנים נהדרת, !סמישפחה בא אני  גי
 מאד, דתי איש שלי ואבא ׳סולם. עיים

הת ונורא הארצי התנ״ך ׳בחידון השתתף
 כחקלאי ועובד בתורה גדול הכם הוא רגש.
 רוסב שהוא חמור לו קש לפרנסתו. ישכיר
 מה־ ומבסוט ׳והוא לשדה, בוקר יכל עליו

 נאיבי כל-כך בדאדם הוא בכלל, חיים.
 לפל האמין הייו של הוא יאומן. לא שזה
 ניסיתי שלא שמה שעיתון. ןשפתובה ומלה

 אמת, ושכתוב ימה ל0י שלא אותו לשכנע
 כתוב אם ׳יגאל, :לי אומר היה האמין. לא
יאמת׳. זה אז

 פשינל האמרגן אירגן ואחד יום !ואז,
 קוראים להורי .אסנים. של להודים הצגה
 לעיתון, אותם צילמו בשארי. וציונה יוסף

 ורחל ומשה סתוב הקד, לתמונה ומתחת
 מילה לאף מאמין לא הוא ומאז ובשארי.
הבן- נעלב. בל-כך הוא בעיתון, שכתובה

 עידודה לולא בעלה. שיל הצלחתו בסיפור
 ואולי שהגיע לאן ׳מגיע היה ׳שלא ייתכן

יגיע. עוד
 ויחרה בישרונית, צלמת שהיא מיקה,

 בעלה. ישל הקאריירד, למען מיקצועה על
 הן הם בית ומנהלת באורי מטפלת היא

 כשהיא והן בחו״ל נמצאת ׳פשחמישפחה
שבתל־אביב. שביתה

 ששן. מישפחח שבית מצלצל הטלפון
 שלו שירים שני ליגאל ומשמיעה !מעריצה

ה מתחנות שאתת ברציפות המשודרים
 ששירו ■אף מתרגש, עדיין יגאל רדיו,

 במיצ־ הקום צועד בלב קטנה ציפור לי ייש
 נורווגיה בלגיה, בהולנד, הפיזמונים עדי

!ושוודיה.
 שלא בקשה של לישון בכל מבקש הוא
 ״אני ואומר: בין־ליאומי, יסובב לו לקרוא

 ריק ומבטיה. ושל יתקן יעל רק !בינתיים
 ייצא שלי שאריד־הנגן אחריי הבא, בשבוע
קיימתי.״ נם אם אדע ׳לאור,
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