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חושב. עוד הוא היום עד כך. על שיחשוב

 רוב שאת ארך־נגן, הקלטתי שנה לפני *
 לי עלה זה בעצמי. כתבתי שבו השירים

ב הסתובבתי לירות. אלף ממאה יותר
וחי תקליטים. חבילת עם ובטלוויזיה רדיו
 הקדשה עם שם, ,שראיתי מי לכל לקתי

 ולראיין מיכאלי מרבקה ביקשתי אישית.
אח זמרים ס / נוהגת שהיא כמו אותי,

 שאין ענתה א ה׳ תקליט. הוצאת אחרי רים
 מחנוך ביקשתי אותי. לראיין סיבה שום
 אחד שיר לפחות לשיר לי שייתן חסון

 שאני אמר הוא טלוויזיה. תוכנית באיזו
 שהוא התוכניות מן אחת לאף מתאים לא

 לדליה דיין, לאהרונה אותי והיפנה מפיק,
 יצא לא בירון. ולדן וינר לישראל גוטמן,

דבר. שום מזה
במיצ שלי אחד שיר הציגה הלר דליה

האח למקום נכנס השיר הפיזמונים. עד י
 לברר באתי החוצה. עף שבוע וכעבור רון
גלו המון שהגיעו אמרה ודליה קרה, מה
במיצעד, גבוה במקום אותי שדירגו יות

 פסלה והיא מפוברקות לה נראו הן אבל ,
 היא אחר־כך השיר. את והוציאה אותן

 נוסף שיר אף למיצעד להכניס הסכימה לא
 התייחס לא ברדיו אחד אף מהתקליט.

 שהוא שאמר בוטון, ליגאל פרט אלי,
שי כמה והשמיע שלי, הסיגנון את אוהב
עורך. שהוא בתוכניות רים

 אותי שישתף כדי לונדון לירון פניתי
 למנהל אותי היפנה והוא כותרת, בעלי

רוני וייס. רוני התוכנית, של המוסיקאלי

 נוטע מוטי מהחבר׳ה. אחד לא
 בעל מוסיקאי, לאב ברומניה נולד

אי בתיאטרון ששיחקה ולאם תיזמורת.
 פנו ׳,63 בשנת לארץ, שעלו אחרי דיש.

 חנות בעלי הם וכיום למיסחר, הוריו
מוצקין. בקרית
ובת מלחין, להיות מתמיד שאף מוטי

 זמר. גם יהיה שהוא החליט הצבא קופת
הרא בשלבים טיס, מקורס שעף אחרי

 הים, חיל ללהקת העברה ביקש שונים,
 תפאורות. וכסבל רזרבי כמתופף והתקבל

 גולני בלהקת מתופף להיות עבר משם
ה פיקוד להקת היתה האחרונה ותחנתו

 היה בלהקות כגיטאריסט. שימש שם צפון,
 הצליח ולא לדבריו, יוצא־דופן, תמיד
 לא גלותי, ״אתה מהחבר׳ה. אחד להיות

עמיתיו. לו אומרים היו משלנו,״
הו בחתונות, ושר ניגן השיחרור אחרי

 נילי האוניה על שנה חצי במשך פיע
 בתל-אביב, משלו מועדון פתח ואחר־כך

 התוכנית עיקר את כמובן, מגיש, כשהוא
 סגרה אחדים חודשים כעבור האמנותית.
 רי־ חוסר בגלל המועדון, את המישטרה

חריפים. משקאות למכירת שיון
 אני באירופה אבל לי, הולך לא ״כאן

 ״לפני סיפורו, את מוטי המשיך מצליח,״
 במועדון להופיע אותי הזמינו שנה חצי

 לחודש, לירות 10,000 תמורת בבריסל,
הו נסיעה. והוצאות כלכלה דירה, פלוס
ב המפוארים בתי־המלון בכל כבר פעתי

 דאסן לג׳ו הערב את פתחתי אירופה.
פעם טובות. ביקורות וקיבלתי וללואיג׳י

וכנו אשתו עם נוטע זמר
שלי״ בכיוון זורמים ״נזיליונים

 שלמה, שנה במשך בהבטחות אותי משך
 לתוכנית. מתאים לא שאני אמר ולבסוף

האינ לפי רק דברים משמיע הוא למה
 לתת צריך הוא שלו? הפרטיים טרסים
 שום אין טוב! אני אם להחליט לציבור

 בטעם תלויה תהיה שלי שהקאריירה סיבה
רוני. של

התקליט. את קיבל בן־ישראל יוסף גם
 ׳אתה אמר הוא אותו שמע שהוא לפני

 טוב. לא בטח זה אז השירים? את כתבת ן
 צריך אתה בך, אטפל שאני רוצה אתה אם י

 מפורסמים. מתמלילנים טכסטים לקחת
• למשל.׳ מנור אהוד כמו

 וביקשו לרדיו כתבו שלי מכרים מאות
 הבן גם כבקשתך. בתוכניות אותי לשמוע

 שידרו לא כשאפילו בכה והוא כתב, שלי
 שהוא זה על לדבר שלא שלו, הברכה את
 כתבתי ברדיו. אבא את לשמוע יכול לא

 לעשות יכול אני מה ושאלתי לכלבוטק
ב משודר ולהיות בטלוויזיה להופיע כדי

 לגדעון כתבתי תשובה. קיבלתי לא רדיו.
 שהם לי וענו בטיפול, להנושא לב־ארי, ן

 זה. מסוג בנושאים מתערבים אינם 4
 בנאדם לא אני ? בי מטפלים לא זה למה ן

אכ אני מיסיס? שמשלם ישראלי ואזרח
 כל אל אגיע פגישות, ואבקש לכולם תוב

המדינה, נשיא עד גם האפשריים, הגורמים
 להיות להופיע, רוצה אני אצטרך. אם

 מהשירים ליהנות יוכלו שאנשים מוכר,
 לעשרה פניתי שלי. ומהכישרונות שלי

 לא הם אבל בי, לטפל בבקשה אמרגנים
כסף. הרבה להם שהצעתי למרות הסכימו,

בי. מאמינים לא הם
נוטע. ׳מוטי של סיפורו כאן עד

 שג׳ו אחרי שוב להופיע הקהל לי קרא
סיים. דאסן

 התקליטים חברת של הבלגי ״הסניף
 על אותי החתים האמריקאית אי־אם־איי

 מיליון חמישה שערכו שנים■ לחמש חוזה
 אמורים הם החוזה על־פי בלגיים. פרנק

 ממכירת בשנה. ארכי־נגן שני לי להפיק
 יותר כבר הרווחתי הראשונים השניים
מר אני מההופעות וגם לירות, ממיליון

 בכל שמטפל אמרגן לי יש שם טוב. וויח
יחסי־ציבור. כולל העניינים,
 לפחד, מפסיקים בכים כסף יש ״כאשר

 דברים. לעשות ואפשר ביטחון, מקבלים
 שלא מתוסכלים המון בארץ יש כמוני
 יש להצליח. צ׳אנס לקבל זוכים שלא

 יודע לא אני השידור. ברשות שחיתות
אנ מסריח. הזה הדג אבל בדיוק, איפה
 ודואגים הכסאות על שנים יושבים שים
שלהם. ולחברים לעצמם רק

ב זורמים כשהמיליונים עכשיו, ״אולי
למ אלי. לחזור תסכים אשתי שלי, כיוון
בג המישפחה את הזנחתי שלטענתה רות
 מאד. אותה אוהב אני הקאריירה. לל

 היא בבריסל מדירתנו הסתלקה כאשר
ה מהחיים לי ׳נמאס פתק: לי השאירה

 בבית לבד לחכות רוצה לא אני אלה.
 לי אין שבה זרה בארץ ועוד בלילות,
חברים.׳
באר להתגלגל צריך לי.שאני ״כואב

 לשיר יכול לא אני למה אחרות. צות
 אפילו כאן להופיע מוכן אני ? בארץ

 שלי. לפירסום יועיל רק זה אם בחינם,
 אני להזדמנות. מתחנן אני שנים שמונה

קיים.״ שאני שיידעו רוצה רק
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