
 הוא מכוערת. כך כל את הנודע שירו את שר תבורי שימיהבמה י3רפ
 את שמילאו העשרה בגיל המעריצות ממאות אחת על מביט

הטו ההופעות אחת את ונתן מרומם במצב־רוח שימי היה במעצר, נתון היותו חרף האולם.
 לאחר אהבה. מרוב שימי את לחנוק איים הגדול האולם את שגדש הרב הקהל שלו. בות

אימו. את לראות שיוכל כדי הוריו לבית שימי את השוטרים ליוו הבלתי־שגרתית ההופעה

 הרמר על משגיחים הירקון מרחב ממישטרת השוטרים שניהבמה מאחרי
בחיפה. מעריציו קהל לפני ששר בעת תבורי שימי

 חשודים מהם שכמה מישפחתו, בני לבין שימי בין קשר יצירת מפני שחששו השוטרים
 הזמר לאליל יחסם אבל הופעתו. זמן כל משך עין ממנו הסירו לא פורצים. כנופיית בניהול
אימו. את שירגיע מנת על הוריו בבית עימו עברו ההופעה בתום ומתחשב. הוגן היה התימני

 פי ״על מניעיו: את לידסקי הסביר
 מסויים. למקום קשור אינו מעצר החוק
 עצור להיות חייב שנעצר שמי קובע החוק

 שהוא אומר זה ואין אחרת׳ ב׳מישמורת או
 או זה סגור במקום העת כל להיות חייב
 מישמר של במחנה להיות יכול עצור אחר.

 על — או מישטרתי בבית־מעצר הגבול,
 וה־ במישמורת. נתון שיהיה העיקר הבמה.

 להשתתף לעצורים מאפשרת הרי מישטרה
 נישואין.״ או ברית־מילה בטיכסי
 דחה לא הבלתי-שיגרתי, הטיעון חרף

 לדעת התעניין הוא נחמני. השופט אותו
 תתבטל אם שייגרם הציבורי הנזק מהו

 השלום, לשופט הסביר לידסקי ההופעה.
 לעורר שעלולים איש, באלף מדובר כי

 לאמרגן ניכר כספי בנזק וכן מהומות,
הזמר. של הטוב ולשמו

 ״עשוי הפרקליט, הטעים יותר,״ ״מאוחר
 אשמה מכל זכאי אותו למצוא המישפט בית
 הנזק כבר יהיה אז אבל פשע, מכל וחף

ל ניתן בלתי ולאמרגן לזמר שייגרם
תיקון.״

 נמסר הערב באותו השתכנע. השופט
 ובטלוויזיה, ברדיו החדשות, מהדורות בכל
 השופט, של חסרת־התקדים החלטתו על

 שני על־ידי להופעתו ילווה שהזמר שקבעה
 ישלם ואמרגנו אזרחי, בלבוש שוטרים

הו עבור לירות 1000 של סך למישטרה
צאותיה.

אהבה
במיסעדה

שו החלטת על עירןןרה מישטרה ך•
 תבורי שימי זה היה לא פט־השלום. י י

העוב כמו המישטרה, ראשי את שהטריד
 מצווים להיות עלולים הם שמעתה דה

 עסקיו לסידור בפשע חשוד כל להוליד
מעצרו. תקופת בתוך

 לישכת ראש סגן מזור, סנדו רב־פקד
 הופיע הירקון, מרחב במישטרת החקירות

 שולמית המחוזית השופטת לפני בעצמו
 כאריה, לחם מזור בערר. בדיון ולנשטיין

 טיעוניו מול השפעתו כוח כל את הפעיל
 החליטה לבסוף אך לידסקי, עורך־הדין של

 ההחלטה את להשאיר המחוזית השופטת
 שהיתה שייתכן אומנם, ציינה היא כנה. על

 השופט במקום ישבה אילו אחרת, פוסקת
 לשנות סיבה כל רואה אינה אך נחמני,

 רק היא ניתנה. שכבר ההחלטה את כעת
 לירות אלפים עשרת של ערבות הוסיפה
במ להפקיד תבורי שימי על היה שאותם

בית־המישפט. בקופת זומן
 מתחנת יצאה האחרון, השישי ביום וכך,

 שימי הוחזק שם אור־יהודה, של המישטרה
 של מוזרה שיירה מבודד; במעצר תבורי
 נסעו המובילה במכונית מכוניות. ארבע
 אנשי ושני ברזילי, בני אמרגנו שימי.

 דוד סמל־ראשון הירקון, מרחב מישטרת
 השניה במכונית מסעודי. יצחק וסמל ביטון

 שימי, של פרקליטו לידסקי, צבי נסע
 מנת על הערב, אותו כל אותו שליווה
 כהלכה. יבוצע בית־המישפט שצו לוודא

 הליווי להקת של היתה נוספת מכונית
 מכונית היתד, השיירה בסוף הזמר. של
הזה. העולם של הכיסוי חוליית של

 שהיא סוזן, חברתו לשימי חיכתה בחיפה
 חודש לפני לישראל שהגיעה אנגליה תיירת
 במיסעדד, כמלצרית עובדת היא ומאז וחצי,

 בקושי עברית מבינה סוזן בנואיבה.
באנגלית. ספורות מילים רק מדבר ושימי

*״״?ו התפשטות
 ההופעה לקראת בחיפה. הופעתו לפני דיו

 מתרחבות לבנות מכנסיים לבש הוא
 עליו משגיח לגוף. הדוקה שחורה, וחולצה

 בדטוך, דויד ראשון סנזל השוטר בקפדנות
השלום. שופט צו על־פי אותו שליווה

 אחת דקה רק / אחד רגע לי ״תני
 לי תני / מזה יותר צריך' לא / בלבד

 ספק בתחינה, שימי זימר שכזה...״ רגע
 שיר ואחרי למישטרה. ספק למעריצותיו,

 ומלנכולי, שקט שיר בא הסוער, הבקשה
כוכב. בלי לילה שימי של להיטו
 מצבו בין מלאה התאמה היתד, כאן גם

ה מילות לבין תבורי, הזמר־העציר של
 לי וקר כוכב, בלי ״לילה שזימר. שיר

 שימי לחש בלילה,״ לי קר ובאמת בחדר,
הרתו ולמעריצות ד,מחושמלים, למעריצים

 בתא, לבד כשנמצאים קורה ״מה קות׳
 ושרים... סיגריה מדליקים — כוכב ואין

 / נחרב כמו הכל / כוכב בלי לילה
 חבל פיתאום / סתיו של קר בלילה

חבל...״ פיתאום חבל פיתאום
 מפשע,״ חף שאני לכם לומר רוצה ״אני

 ״אתם האורות, שכבו לפני למעריציו קרא
לי?״ מאמינים
במ רמות, בתרועות לו השיב הקהל

 שימחה ובשריקות סוערות 8כפיי חיאות
 יפסוק דינו שאת שכח, רק שימי ועידוד.
 — השופט מעריציו. קהל ולא השופט

 הסוער המימן אם שיחליט, זה גם הוא
מערי קהל לבין המזרחי הזמר אליל בין
באיבו. יקטע או ימשך ומעריצותיו ציו

 ממבט להתאהב להם הפריע לא זה אך
ראשון.

 שבועיים, לפני זה את זה הכירו הם
 הערב, כל משך בראשון־לציון. במיסעדה

 את שימי עזב לא הבמה, על לעלייתו עד
 קט, לרגע לא אף לחבקה הפסיק ולא סוזן

 המישטרה אנשי של החשדניות כשעיניהם
אחריהם. בולשות ומסעודי ביטון

 העוד להקת הבמה על עלתה שימי לפני
 פה, זה ״מה וחופני. צוברי צדוק של

 שימי את המישטרה איש שאל ?״ תול־כרם
 פצחה העוד שלהקת שעה הקלעים, מאחרי

 בסיל־ עשירות מזרחיות נעימות במחרוזת
סולים.

עם
הנשמה שליחי

 אותו, שליוו השוטרים הסכמת ךי
 העולם כתב בפני תבורי שימי תיאר ״
 בנס- ״נולדתי :הפיסגה אל דרכו את הזה

 מגיל גיזעית. תימנית למישפחה ציונה
 פיזמונים. מיצעד שום פיספסתי לא צעיר
פרסלי אלבים של מושבע מעריץ הייתי

 בטוח אני המיבחנים. את עברתי לא אבל
 שהתקבלו, לאלה פרוטקציה שם שד,יתד,

כשהו פעם, כזו. פרוטקציה היתד, לא ולי
ל עליתי התותחנים, להקת אצלנו פיעה
 התקבלה שלי השירה איתם. ושרתי במה

הצבאית. הלהקה מכל יותר בהתלהבות
 אחר בחתונות. עבדתי הצבא ״אחרי

ב במועדונים תיזמורת, עם הופעתי כך
 לראשונה אותי גילו המעריצים רמלה.

 ללכת התחיל ומאז ברמלה כריש במועדון
הכיפק. על לי,

 אהבה שירי עצובים, שירים אוהב ״אני
לשי נוטה שלי הסיגנון נשמה. הרבה עם

ש סיגנון זה הרומנטיים. הצרפתיים רים
תק שני הוצאתי פופולארי. יהיה תמיד
 יש היום לחמניות. כמו הלכו והם ליטים

 האוטו של והרושם חדישה, דארט דורג׳ לי
שורפת. שהיא הדלק את שווה האמריקאי
 סטייל במשהו להופיע זה שלי ״החלום

 גדולה. ולהקה זמרים הרבה עם מחזמר,
הנש שליחי טובה, להקה לי יש היום גם
 יש העבריים. הכושים אלה מדימונה. מה

 מטריפה. והופעה נורמלי לא קצב להם
 מופיעים, לא הם היום זה. עם נולדו ד,מ

מיצוות. שומרי הם השבת. בגלל

הו בעת תבורי שימי של ממעריצותיו שתיים אומרותעליו״! אמות
 הטרידה לא המישטרה של נוכחותה בחיפה. פעתו

 הראשון במקום שזכה הזמר, של ההלבשה חדר אל להגיע שניסו הצעירות מאות את
 אל להגיע שהצליחו המאושרות מן שתיים הן אלה האחרון. המיזרחי הזמר בפסטיבל

 נשיקה לשימי והדביקה ההופעה באמצע לבמה עלתה אף מהן אחת הקלעים. מאחרי
אהבה. עליו להרעיף לקהל הפריעו לא אותו שליוו השוטרים בלחיו. מצלצלת

 הדבקתי שבו מיוחד אלבום לי היד, ואפילו
שלו. תמונות
ב להתבלט התחלתי בבית־הספר ״כבר

 עממי ביודספר אחרי שלי. הערב קול
 החזקתי לא אבל מיקצוע, ללמוד הלכתי
 לקיבוץ, גם הלכתי משנה. יותר מעמד

 וחזרתי לאמא התגעגעתי שבוע אחרי אבל
 ובעצם עבודות מיני בכל עבדתי הביתה.

 קניתי בכסף דבר. מכל. קצת יודע אני
מוסיקה. ולחבר לנגן והתחלתי גיטרה

צבאית, בלהקה להיות רציתי ״בצבא

 עוד עם בוטיק לי היה מפשע. חף ״אני
 שהעלה הלהיט שם על לזה קראנו חבר.
 העסק את עזבתי אבל הלנה. — אותי
 מצאו מה יודע לא אני שנה. חצי לפני
 בזה.״ קשור לא ואני שם,

 תבורי. שימי דיברי כאן עד
ה על שימי עלה ההפסקה לאחר

הרי ידיים ואלפיים גרונות אלף במה.
 חופני, שהמנחה, שעה ממושכות, לו עו

שני עם המעצר, מתא ״הישר הכריז:
3:5 ■1תבורי!״ שימי — צמודים מישטרה אנשי


