
 את מהפנט בישראל, ביותר האהוב כזמר הנחשב יהורם
 אותו, אוהב הקהל בארץ. ביותר מהנאמניס שהוא קהלו

בקריאות־בינייס. נישואין, לרגל מזל־טוב המופע
בפעולה גאון

במהלך לו מאחל ממושכות, לו מריע

 ישעיהו מנגן בס בגיטארד, יהורם. של כזו
 ופחון-קלד־0כ0ב ©נגן זידלובסקי ז־וד ברק,
 איתמר כטרו׳מפדן, דוד מיקי וחליל, נית

 :הפתעה ובאקורדיון. בחצוצרה ארגוב
 פר־ ,עבותה בלורית ממושקפים, בער פני
 תווליווה ימי פטר, תוסל זהו ׳מוכר; צוף
 יזתר וטאוחר מודול בלהקת יהורם את

 פסחו באילו הושינים התרנגולים. בלהקת
 כפי בדיוק כיום נראה והוא תופל, על

הגח״ל. בלהקת תזנה עשרים לפני שניחאון

 ברז׳•!־ יוצא ושוב הצהריים אחרי מושרית.
 משעש ׳•שהפעם אלא המירססת, יאל ייב
 ברז׳נייב ׳מתפלא מילה. אף לו ׳אומרת לא
 ד אליה פונה השמש, של חוצפתה על

 בבר את העניינים, ימה שמש, ,הי, .אוסר:
 ״חבר :משמוש משופה ״1 אותי מפרכת לא

 אני סמערפז כפר אני כעת פרז׳ניוב,
הדיצפה. על ושוכב ׳הקהל !״עליך מצפצפת
ימים חודש מזה הנשוי יהורם,
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 מאוחר הצבא. בתקופת עוד נרקמה וגוטפריד יהורם בין הידידות פלץ. דני האישי ואמרגנו
 ימים לאחרונה, ורק באוסטרליה קונצרטים בסידרת להופעות ליהורם דני הצטרף יותר

היהודית. הקהילה בפני יהורם הופיע שס בוונצואלה, דני איתו שהה, נישואיו לפני ספורים

ו ורגיל, ותיק בנשוי מדבר בלבד,
קופ על־סי רווק לזהות אפשר כי מסביר

 ושלו. ׳שבמקרר ריקד, החצי הושיטררים סת
 מוסטיאקי גררג׳ של לישירו עובר הוא ואז

 / הים ליד גדתי ״פעם :רווק״ ״כת
 תקליטים עם / הגג על חדר לי חייה

 לי כשהתחשק / חוק כמו / ■ומשקאות
 / נדבק למיטה הייתי / לצאת לא סתם

 כישהייתי / רווק סטו / היום כל לי ׳ומנמנם
 מתחת אל / שאבק טאטאתי תמיד מגקה

 קצת לי כשהתחשק / רווק כמו / ריצפה ל
 עיניים ערשה / ■ניזרק לרחוב חייתי / לקום
רווק.״ כמו / ׳•שד כימו

 שלי ״הלב
נסדק״ כמעט

 על יהורם שר שבהם בתים כמה אחרי *
 אל מגיע הוא כרווק, המשוגעים חייו 1

 / אחד יבהיר ביום ״ורק מפא: הקטע
 בבת- היכה יופיה / נסדק כמעט שלי חלפ
 קצת התחלנו אז / פרק כימו / אחת

 אני אכל / חזק אותי אהכה היא / לצאת
 צחקתי אני / רווק כמו / אדיש סיגנון

 / מפורדק החדר שסל ואמחה כשהיא
 והיא / רווק כמו לחיות !אפסיק ושאני
 הורידה והיא / פישלה ■והוא כיבסה
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 לפוש אלכסוני, פודיום ■מעל יורד יהורם
 וחולצה תואמת חזיה שהיותם, במכנסים

 רועם וסבר פיו, את פצה לא עוד לבנה.
 אוהב שלו הקהל ממזזיאות־הכפיים. האולם

 אותו ושראה קהל אותו זהו לו. גאמן אותי. ,
 שיראה קהל ואותו הקודמת, בתוכניתו

 אנשים :מגוון קהל הסאה. בתוכניתו אותו ו
 ובני אשכנזים ילדים, ומבוגרים, צעירים

 נאמנים. ,מעריצים כולם המיזרח, עדות
 חדיש שיר יוון, בלהתראות פוצח כושיהורם

 השחקן ושל ■עבת פתרגום דסאג ,סחז של
 הקהל באולם. הס מדשלד פר, ■•שמעון
״להת* :האומר ■הישיר ושל למילותוו מקשיב

 השושנים / כאן כפר הסתיו / יוון דאות .
 חלף טהר כל־כך / כולן ׳נגלו הל׳פנות

 יוון.״ להתראות / הזמן
 לישיר בקפיצה עובר כושיהורם ׳אחר־כך

 זלצר דובי שכתבו שחח שמח גשם קצבי ך>
ומצ כפיים הקהל מוחא אליגון, ותלמו

 לא שמעולם למרות החיוור ׳לפיז׳מון טרף
קודם-לכן. השיר את שמע

ה עם משוחח משוחרר, פתוח, יהורם
מס קלילים, צעדי־תקזד מבצע שלו, קהל
 מוושיט חרא הפעמים באחת ■בדיחות. פד
 עושה ׳שאני פעם ״בכל ואומר: ידו את
 גזפלות שהטבעת לי נדמה היד. עם כד

 קריאות מהתלהבות. שואג הקהל לי.״
בחללו. מהדהדות ו״מפרוק״ טוב* ״מזל

 לקהל מודד, יהורם מושפזזתית. האווירה י
 ■מספר הוא בדיחות. לסידרת ■ועובר ישלו
 ישיצא סרזעייב׳ ׳פתת־המועצות משיא על
 שבקרמלין מישרדו מירפסת אל אחד יזם

 :לו ואומרת בפניו מתרפסת השמיש והנה
 בקושי ברז׳נייב ברז׳גייב.׳ הבר טוב ,בוקר
 בצרד ■מ״שרדו. יאל חזרה ונכנס לה, עוגה
 המרפסת אל סרז׳נייב יוצא שוב ריים
ב ואומרת השמש, לפניו נמרחת ושוב

 בר- ברז׳נייב.׳ הבר טוב, ,צסריים : חנופה
ל- ונכנס טוב,׳ ,צהריים מהמהם ז׳׳גייב

,17ה־ בת גאון אורנהמהרעייה תשואות
 של הטרייה רעייתו

 על ושר עומד שהוא בעת לבעלה ממושכות מריעה גאון יהורם
אם אלא בהופעות, יהורם אל להתלוות נוהגת אינה אורנה הבמה,

 כלל בדרך מייוחד. אירוע ומהווה בתל־אביב מתקיימת ההופעה כן
הנו אחרים לאמנים בניגוד שברמת־גן. בדירתם לו מחכה היא

 לא הוא לרעייתו. הביתה יהורם ממהר ההצגה, אחרי לבלות הגים
ההופעה. אחרי הביתה ללכת נהג הנישואין לפני גם ממנהגו, סטה
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