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בשן וזמר עופרים מפיק

הרומן סוף

)39 מעמוד (המשוץ
עבו את עזב שרפי אחרי גם נמשכה

!ה על בחזרות והתחיל במיסעדה, דתו
ב ארצי, לך חיקיתי יגיל גדי של מופע

רקדן־ליצן. של תפקיד
 טוני, הגיע מכן לאחר אחדים חודשים

הק תל־אביב במיסעדה כבארמן אז שעבד
 דיזנ- כיכר ליד רפי, של דירתו *ל טנה,
 שלי השכורה הדירה על ,החוזה{ גוף.

 לגור יכול אני ״אולי לרפי, הודיע נגמר,״
 את שאעזוב עד שבועות, שלושה איתך
 מייד הסכים לבדו, שהתגורר רפי, ך הארץ

הדירה. חדרי משלושה באחד לארחו
 סכום לי משלם טוני היה שבוע ״כל
 את ומשלם אוכל קצת קונה קטן, סימלי
 הסיפור. את רפי המשיך בחשבונות,״ חלקו

 סימן שום הראה לא והוא חודשיים ״עברו
 קורה. מה אותו שאלתי -לא אבל תזוזה, של

 שלא ונוח, טוב בחור היה הוא בסך־הכל
שלי, הפרטיים לחיים הפריע

 כמפעיל- בבקרים לעבוד !אז התחלתי
 חזרתי אהד יום סמית. אריק של הבובות
 שדלת והבחנתי צהריים, בשעת לדירה

וחש פנימה, הצצתי פתוחה. ארון־הבגדים
 הסוודרים, כל !ריק היה הארון — עיני כו

ה ואפילו הגרביים החולצות, המיכנסיים,
 ארבע עם יחד נעלמו, שלי תחתונים
ה על :מונחות שהיו חדשות מיזוודות

 המשכורת לירות, 5000 גם נעלמו ארון.
 התכוונתי ואותה לכן, קודם יום שקיבלתי

 זוגות כל את גם לקח הוא בבנק. להפקיד
 מגפיים זוגות שני עם יחד שלי, הנעליים
 למיזוודזת זקוק היה שהוא !ברור חדשים.

 חפצים :מעט עם הגיע לדירה — שלי
 שרוב ואמר שקתת-נייולון, בכמה ארוזים
מרו הרגשתי חבר. אצל נמצאים חפציו.

 נימצא שטוני ברור לי הוד. פראייר. מה,
לבראזיל.״ בדרכו במטוס, כבר

 ייאושו ברוב הכתובת.״ לא ״אני
 מרים האמרגנית למעגידתו, רפי מיהר

 המישטרה למטה אותו לקחה וזו עציוני!
 תלונה שהגשנו ״אחרי הרכבת. ברחוב

 יודע לא אני שאם השוטרים אחד לי אמר
 לעזור, יכולה לא המישטרה הבחור, איפה

 סיפר התיק,״ את יסגרו ימים כמה ובעוד
את לחקור מתכוונים לא שהם ״ראיתי רפי,

אלון קורבן
אמון״ כבר לי ״אין

 בעזרת מתנהל בארץ שהכל ביוון הענייה
ונו אחת, הפעלנו !ואני מרים פרוטקציות,

 את עזב שטוני נמליך,תעופו; דרך לנו דע
הארץ.״

שלו כעיבור ניחתה מכל הקשה המכה
טל חשבון קיבל דפי כאשר ימים, שה
 מלא פירוט עם לירות, 20,000 סך על פון
 חלקן — מדירתו שיחות־חוץ^שנעשו של

שי היץ לארצות־הברית. וחלקן לבראזיל
 נמשכה אחת דקות, 45 שנמשכו חות

 20מ־ פחות לא השאר וכל ;וחצי, ישעה
 גוביינא שיחות כמה גם היו כן כמו דקות.

 לקבלן טובו ברוב הסכים שטוני (קולקט),
מארחו-ידידו. חשבון על

 בתל- בראזיל לשגרירות התקשר רפי
 דבורה הקונסול, לסגנית ומסר אביב,
 על לו ידועים שהיו הפרטים את ייגר,
 לא ״העניין רישמית: נענה לדבריו טוני.
 ל- לגשת אלא לו נותר ולא לנו!״ נוגע

 של אפשרות ולהסדיר התיקשורת מישירד
חודשיים. :תשלומים

בחיי,״ קשה הכי התקופה היא ״זו
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 לירות 3000 ״שילמתי השבוע, רפי סיפר
 תשלום ואחרי החוב, על־השבון לחודש

 מה- פרוטות רק לי נותרו שכר־הדירדי
תר הסיפור על שישמעו חברים ׳משבורת.

קבצן. כמו והרגשתי בגדים קצת לי מו
 ואם באנשים אמון כבר לי אין ״עתה
 אומר אצלי, לגור בעתיד יבקש מישהו

הכתובת.״ לא אני סליחה, לו:

עסקים
שן של המיפנה ב

 בעזרתו שעזה אחרי
בגרמניה, דרך־המ?ד ע?

 אבי את בשן יגאל פיטר
? מדוע עופרים.

ב בתל־אביב פינתי לקפד. הגיע הוא
 גבוה, יפה, תמיד כמו המי-יודע-בטה. פעם

 לבוש ׳והוא למשעי, מסורק הארוך שיעדו
האחרונה. האופנה מיטב על־פי
 נחלת-יהודה בן הזמר בשן, יגאל זהו
 ואומרים ויש באירופה יאותה לשחק שניסע
 שלפחות הוא שבטוח !מד. הצליח. שגם

 הכלים בשכל המישיחק את להתחיל הצליח
 להמר ׳מוכן אינו עדיין איש אך ברשותו,

התוצאות. על
 היתד. האמנים, קפה שיל המלצרית ליאה,
 אחרי בישן. לקראת ביותר השמח האדם
ה העשרות מבין היחידי הזמר הוא הכיל,

 עבורה. במייוחד שיד ׳שכתב ישם יושבים
היש את אוהבים :אינם הזמרים, עמיתיו
 ׳מתייחסים יזהם בחיו״ל, המצליחים ראלים

 הצלחתו על ׳בשן של לסיפוריו בספקנות
המטיאוריית.

 כלפיו, הקולגים של ליחסם ׳מודע יגאל
 כיותר. גדולה חשיבות לו מייחס אינו אך

 עם הגיע הנוכחי לביקוריהמולדת עובדה,
 מהודר ;ארוך־נגו ׳תקליט רישמי: מיסמך

מע את מכסה תמונתו הכוח. לך יש בשם
 שלו ענק פוסטר ׳ובתוכו התקליט, טפת

שילם. כקיר שגודלו
 בקשיות בישן הוצף ■לארץ הגיעו עם מייד

לה :ניאות כעיקרון, סירב הוא ליראיוניוית.
 ב־ מיכאלי ריבקד. לשדרנית ראיון עניק
הרא ביילבד. התקליט על שישוחחו ׳תנאי

שי הושמעו ובמהלכו שעד. שהתמשך יון,
 !המונית טלפונית שיחיד.1 ׳הפך התקליט, רי

 מטלסנות מעריצות עקרוודבית כשעשרות.
ה הזמר. עם לדבר ומבקשות האולפן אל

 נאלצה מיכאלי כי עד גדול סד. היה לחץ
 חתוכנית־לעקרת־הבית אל לפלוש לבקש

 להקציב אוריין זוהר המגישה מן ולבקש
 שעה הראיון נמשך וכך דקות. 20 לזמר
וחצי.
 הבינו לא ׳רבים עופרים. שעשה ימה
 כאחהביראיונות היידוע בשן, :מסרב מדוע

 את לדלתראיין. העיתונאים, שיל וכחביבם
 !בדעתו: איש העלה לא האמיתית הסיבה

שפחד כיוון ראיונות להעניק סירב •בשן

 את לפטר ׳שהחליט לעיתונאים יתגלה כי
מ תקליטיו, ומפיק אמרגנו עופרים, אבי

זה. תפקידו
 בשן יגאל הגיע השנה אוגוסט בחודש

 ליחופ־ אורי ובינם מיקר. היפה אשתו עם
 הז־ :ובאותה בישראל, קודמת שס־מולדת

 הזה. העולם לכתבת ראיון העניק דמגוית
 ארצה הגיע ישנה ״לפני :אז סיפר הוא
 !והוא אותו ׳הכרתי לא אני ׳עופרים. אכי
 פעם אף לאירוויזיון כי אותי, הכיר ילא
;תוכ את ליראות לו יצא אותי. ישלחו לא
 בפינתי, אלי בא הוא שלי. הטלוויזיה ניית
 ,;אתר. :לי ואמר ארוך, שיער עם זרוק כזד.

 רק סטאר. ממך אעשה ;אני כוכב, תהיד,
 להאמין אם ידעתי ילא בך.׳ לטפל לי תן
 אשתי, מיקה, עם התייעצתי לא. או לו

ולגרמ אליו לנסוע החלטתי שבוע וכעבור
 כשהגעתי אמורים. דברים במה לראות ניה

 אריאולה לחברת אותי לקח הוא ;למינכן,
לה של תקליטים המפיקה החברה שהיא

 נפגשתי הכסף. ועצרת אם בוני כמו קות
 הוא לופטינר. טונטי החברה, נשיא עם

 עם להתייעץ והחליט ׳שלי קאסטה ישמע
בחברה.״ ;נוספים מנהלים עשירה
 יגאל, של סיפורו על־פי עניין של סופו

 שיסו שנים לחמש חוזה עיטו שנחתם הוא
׳תק שני עבורו להפיק :החבירה התחייבה

 לפירסום ולדאוג בשנה, ארובי-נגן ליטים
 לכיתוב התחייב מצירו, הוא, התקליטים.

 היוצרים זכויות את ;ולהעביר הלחנים את
החברה. לידי

 :אבי זה הייה כך אם חברים. להישאר
 של ׳להצלחתו ישיר ואחראי שהיד, עופרים

 הבינלאומי. התקליטים לשוק להיכנס בשן
 של הענפים קשריו אילמלא בי להניח יש

 היה לא בגרמניה המוסיקה ,בעולם עופרים
 מנהל ;אצל לראיון להתקבל מצליח :בשן

 חילם שנים יכי סיפר ׳בעצמו הוא החברה.
!מת ההצלחה ילופטניר. ׳טוינטי עם ׳להיפגש

 לפניי לשוק יצא התקליט בשער, דפקת
ואיט אוסטריה שווייץ, בגרמניה, חודש

 24ב- לצאת עומד חוא יבואר ובחודש ליה
 כשיתקלי- עכשיו, ׳ודווקא נוספות. ארצות

 מופץ לחיות עומד התקליט לחיטי עם טון
 לצאת עומד בשן ושיגאל ׳בארצוית־הברית

 ב־ ׳וויתר !ומאוחר באנגליה ׳למסע־סופעות
 השוק את לכבוש בניסיון ארצוודהברית,

 הבינלאומי, הפופ בעולם ביותר החשוב
 מי לפני הדלית את לטרוק החליט הוא

הדש. ומפיק אמרגן לו ׳ולחפש אותו שגילה
 לדבריו, לפרט. מסרב בשן יגאל ז מדוע

 לומר לו ישיש מד, כל לומר יכול ׳אינו
 במיש- להסתבך חוצה שאינו ביוון בנושא,

 נמצאים ועויפדים שהוא וכיוון דיבה סטי
 מסובכים, מישפטיים הליכים של בעיצומם

 ״אבי :לומר מוכן הוא עליו כשלוחצים דק
 מבחינה השווה עמק אל הגענו לא ■ואני

 לא שאני החלטתי חודש לפני מיקצועית.
הש לא ,אחד אף יותר. אייתו לעבוד ירוצה
 שאבי למסקנה בעצמי הגעתי עלי, פיע
 מלוא את לו נותן איני לי. מתאים ליא

 ואני בשבילי, עשה שהוא מד, על הקרדיט
כרגע מהעסק. נפסד יצא שהוא חושב לא

 ? עיסקיית, לפשרה ,איתו להגיע מנסה אני
 על הדיבור את להרחיב יכול אינני לכן
 לעבודה, יקשר שיום ,בלי בינינו. ׳שקרה מד,
התק ׳ואם חבר, אייתו ׳להישאר רוצה אני
 מטנו נשכר ייצא הוא יצליח שלי ליט

כספית.״ מבחינה
 מגלה שהזמר מובן ■השקפות. ניגודי

 ה־ מידידיהם רבים טפחיים. ומכסח טפח
 עופרים, ;ואבי בשן יגאל ישל ׳משותפים

 החליט :כאשר נדד,יטו השיניים, את ■שהכירו
 עופרים לכוכב. בשן את להפוך עופרים

 י!וצ- בבגדים המתלבש זרוק, כטיפוס ידוע
 ענק־ בביס ומתגורר שיער מגדל אי־ידופן,

, באורח־החיים ידוע הוא במינכן. ממדים  
 ;בביתו המתקיימות במסיבות שלו החופשי

 לא זאת, עם ייחד רבים. ימים והמתמשכות
 כאמרגן בכישוריו ספק מעולם איש הטיל

 רבים. זמרים והוריד שהעלה ׳וכמפיק,
 זאב נשוי ישמרני, טיפוס לעומתו, ייגאל,
 וביא״ש־׳מיש־פחה נאמן בבעל וידוע לבן,

 בחיק מפלה הוא זמנו מרבית את לסופת.
 וחי פרועים מבילויים מתנזר מישפחתו,

 שעל להניח ־יש ומרובעים. ■שקטים חיים
 בין אלה קיצוניים אופי ניגודי של בסים

 לא חיילוקי־דיעות ביניהם התגלעו השיניים
מעטים.
 פרטים בשן מיגאל לחלץ מאד קשה

 עופרים. לבין ביבו באמת ׳שאירע מד, על
 קטנים פרטים מיני כל ״יש :אומר הוא

 הם ,אלה לגלות. כרגע רוצה לא שאני
 אבי. לבין ביני שאירעו :אישיים דברים

 ייילך לא שזה לו ;ואמרתי אליו ׳כשבאתי
 רק גמור.' ,:בסדר :אמר הוא בינינו, יותר

 העניינים התחילו רציני שאני כשהבין
 עשה שהוא ממד, מתנער לא ■אני להסתבך.
 יש ולי אחד כיוון יש ילו אבל בשבילי,

אחר. כיוון
 שגיאות! יותר לעשות ירוצה לא ״׳אני

 מסויימים דברים על לוותר מוכן לא !ואני
 הוא עליהם. לוותר סוכן הייתי שפעם
לכו אחד כל להפוך ויכול מאד טוב מפיק

 אחד כל אבל טוב. בחור גם ׳והוא כב,
 ■יי שגיאות כמד, עשה והוא שגיאות, עושה
 חזרה. דרך אין האלה יומר,שגיאות לגבי,

נגיסר.״ עופרים אבי עם שלי הסיפור
 ׳ יגאל הפך בינתיים קטנות. אותיות

אמ זמר שירי והפיק בעצמו, למפיק :בישן
 בסיגנון הישר טיאצ׳טאן, טימי בשם ריקאי

 ״אם אומר: הוא כמפיק, הקאונטרי-רוק.
 שהוא ויגיד טימי אלי יבוא הבאה בשינה

 ואילך, שילום לו אגיד ממני, מבסוט לא
 החיים. לסל חוזה לא הוא מפיק עם ■חוזה

אותו.״ להפר אפשר
י עוד אלה, בימים יתום. ׳נישאר לא יפשן  י
עו אבי עם המישפטיים ׳שההליכים קודם
 עם מו״מ מנהל כבר הוא ׳הסתיימו, פרים

 !וכשיחזור ידוע בינלאומי ומפיק אמרגן
 השנים ארבע כמשך יתגורר שם ׳למינכן,
 ;ואס־ חוזה. על בנראה !אייתו יחתום הבאות,

 סעיף יהיה זה שבחוזה עליו לסמוך ׳שר
 רשאי הזמר כי שיקבע קטנות, באותיות

 חילוקי- של רקע על אמירגנו את לפטר
מיקצועיים. דיעיות
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