
 ואת חופני אחיו את כאקורדיון מלווה כהן יזהרהמישפחה !(רווה
 מתופפת שרה אמו בעוד הגדול, סולימאן אביו,
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'השכונה. של בגן־הילדים כאן נראה אביב,
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/  כהן, יזהר ומתולתל־השיער הצנום /

 שירו, כי ספק לכל מעבר לו כשהסתבר
 בתחרות- הראשון במקום זכה א־ב־ני־בי,

הארוויזיון. הבינלאומית הזמר
 האקורדיון, מאחרי יזהר עשה ארוכה דרך
 סו־ מישפחת מישפחתו, את ליווה שעימו
 מחול בני להקת היא הלא הגדול, לימאן

ש עד בקומזיצים, וחבורת־האש הבמה על
 שם, בפאריס. הקונגרסים לארמון הגיע
 הנחיל בי״ת, אל״ף להקתו חברי עם יחד

שהנ לזה הזהה כבוד ישראל למדינת
 כאשר תל־אביב, מכבי אשתקד לה חילה
בכדורסל. אירופה בגביע זכתה

 בשדה חדשות פנים אינו 27ה־ בן יזהר
 כל הראשון, להיטו מאז הישראלי. הזמר
 צוות במיסגרת ביצע שאותו בינינו, שהיה

 ועד בצבא, שירת שבמיסגרתו נח״ל, הווי
 מעל בתדירות נשמע הוא הנוכחי ללהיט

 הזמר הוא כי אומרים ויש האתר, גלי
 מכל יותר בטלוויזיה שהופיע הישראלי

אחר.
 של כוכב יזהר היה לא זאת, עם יחד
ב שירו זכה שבו לילה לאותו עד ממש
 והפזמון הזמר בפסטיבל הראשון מקום

מוכר, אומנם היה הוא השנה. הישראלי
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פסנתרנית. שהיא ,17ה־ בת ורדינה את ילדה שלאחריו בהריון, שרה :בתמונה הקטן.

(״פי פינחס השני, הבן בחיפה. התיאטרון עדון
 ,17ה־ בת הבת ואילו בלוס־אנג׳לס, שוהה ני״),

 בתחרות צפתה ליזהר, מאד המקורבת ורדינה,
 היפהפיה האמריקאית גיסתה עם יחד בטלוויזיה

חופני. של אשתו דייאן,
 כל על כהן מישפחת כשהסבה הקודם, בערב

 בבית הפסח לסדר וניניה, נכדיה ׳ובנותיה, בניה
 לכל כולם. של בראש יזהר היה האחים, אחד

 ב־ להצלחתו ברכה צורפה שנאמרה, ברכה
 שיערו לא כהן ושלמה שדה אולם, ארוויזיון.

הראשון. במקום יזכה אכן בנם כי בנפשם
 לא הזכייה, דבר נודע שבו הרגע למן אך
שב־ עשרות מלצלצל. ׳בדירתם פעמון־הדלת חדל

ברהמצווה
בגבעתיים. לגור שעברו לאחר שלו זמיצווה

הצי באוזני היטב נקלטו היפים ושיריו
ב לעבור יכול היה כהן יזהר אך בור,

 גמור, בשקט בתל-אביב דיזנגוף רחוב
אותו. יעצור שאיש מבלי

 א־ב־ני־בי זכה שבו לילה מאותו אולם,
בפס הראשון במקום קול של קוצו על

הש ירושלים, בתיאטרון שהתקיים טיבל,
יזהר. של חייו תנו

 פרטית: בשיחה אז, אמר עצמו הוא
 תקופה סף על עומד שאני מרגיש ״אני

 ידי, מתחת נשמטים שהדברים גורלית,
!״סטאר להיות הולך שאני
 יזהר לקח ל״ארוויזיון״ הנסיעה את
הס כאשר מאד לו חרה הרצינות. בכל

נסי את תממן לא השידור רשות כי תבר
בפאריס. לתחרות להקתו של עתה

 רצינית, הפקה כאל לשירו התייחס הוא
 ומינה איתו, יחד שישירו ממרים בחר
 ב- הלהקה את שידריך עוקב איציק את

 במתכננת- בחר גם הוא צעדי־הדיקוד.
 עבורו שתתבנן פרנקפורט, דורין האופנה
המרהי התילבושות את הלהקה . ועבור

להו כל־כך חשוב ממד שהוסיפו בות,
פעתם.

 ישבו הארוויזיון, בליל הפסח, במוצאי
 אפק שברחוב בדירתם כהן ושרה שלמה

 דייריהם. זוג ישב איתם יחד בגיבעתיים.
במו־ בהופעה היה חופני, הבכור, בנם

^ צבאית ברהקה
אחיו, היה מפקדו הוריו. ידיעת ללא התגייס


