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*  הגיטארה עם הבמה על עומד וא ך

 הוא חזקות. ידיו גם חזק, קולו שלו. 8 י
 בזמן, ובו בכוח, הגיטארה מיתרי על פורט

הגיטרה. ג:־ף על מתופף
 השלאג־ לו. ומקשיבים יושבים אנשים

שיר שניים. ואולי אחד מעטים, שלי רים

 יעל עם מתחלק הוא שבו בדואי, אהדה
 שגם קלפטר, (״צ׳רצ׳יל״) יצחק, ועם לוי

 יהונתן שכתב טוב, ויהיה אותו, הלחין
גפן.

 שלו, היחיד בערב השירים מרבית את
על- נכתבו מרביתם בספרדית, ברוזה שר

 שהיתה אהרון, רונה ש הזמרת ברחה, דייוויד של אמו
דמארי, משושנה פחות לא החמימים בשנות מפורסמת

 אלונה, נוספת, בת דייוויד של סבו אהרון, למייג׳ור אהרון. כמייג׳ור הידוע אביה, בחברת
לדירתו. סמוכה בדירה והמתגוררת לונדון של המלכותי בבלט רקדנית שהיתה

והסבא האם

 באולם יושב שלו הקהל איבנז. פאקו ידי
 ככולו שרובו למרות ומאזין, צוותאל׳ה

 הידיים בעל הזמר שר מה מבין אינו
 דייוויד של קהלו אך הרך. והקול החזקות

 ודי מרגיש הוא להבין, צריך אינו ברוזה
עו של השנה תגלית שיהפוך כדי בכך,

העברי. הזמר לם

חיפוש
השורשיס

 ברוזה. לדייוויד בקלות, לו בא לא !ה, ¥
 הצבאי, גיוסו סף על ארצה הגיע הוא 1

 עם ביחד הארץ את עזב 11 שבגיל אחרי
 הורשה בודד כחייל טליה. ואחותו הוריו

 פרנסתו את מצא דייוויד למחייתו. לעבוד
בלה שירת בצבא במועדוני־לילה. כזמר

 דפנה הזמרת דאז, חברתו צבאית. קה
 האמרגן עם פגישה לו סידרה ארמוני,

 להתקשר. והבטיח שמע הוא צח. שלמה
 מהפגישה משהו שייצא ציפה לא דייוויד

אח לא ההפתעה אך הנימרץ, האמרגן עם
 בביתו, הטלפון צילצל אחד יום לבוא. רה
 ונאלץ חלה צ׳רצ׳יל — לצרה נקלע צח

 שהפיק סלון, שיחות ההצגה את לעזוב
 לגיטאריסט בדחיפות זקוק היה הוא צח.
יברוזה. ונזכר זמר

 ההצגה. לצוות והצטרף שר בא, דייוויד
ה הזמר את לקחת החליט גפן יהונתן

 שרק מי לכל ולספר חסותו תחת צעיד
 יהיה ברוזה אחד יום כי לשמוע, מוכן

 ברחה היה בכך שהאמין האחרון כוכב.
 הפופ בפסטיבל מהבמה, כשירד לכן, עצמו,

 כשקול אחדים הדרנים אחרי בנועייבה,
ב מהדהד עדיין הסוערות הכפיים מחיאות
 אך זאת. עשה כי להאמין סירב אוזניו,

זכה לאחר־מכן שבוע זאת. עשה הוא

או מיכאל העיתונאי מאת ענקית בכתבה
 על דייוויד ומאז נוספות." ובכתבות הד,

הסוס.
ובקי בצותאל׳ה מופיע הוא. זה בשלב

 הבוהימה של מהפבים באחד שר בוצים,
 בזכות ידוע הפך המקום כי טוענים (יש

 על גפן יהונתן עם ועובד שם), הופעותיו
 לו יש עכשיו. סלון בשם חדשה תוכנית
 מספר, הוא כך משלו, פוליטיות דיעות

 בשירים יאמר לאמר, לו שיש מה ואת
 דייוויד חלקם שאת יהונתן, כותב אותם
הלחין. עצמו

 מיש־ רקע בעל זמר הוא ברוזה דייוויד
 נצר הוא אביו מצד במיוחד. מעניין פחתי

 ומצד בספרד, ששורשיה ברוזה למישפהת
ידועה. ציונית למישפחה נצר הוא אמו

 בישראל. נולדו טליה ואחותו דייוויד
העס איש הוריו, החליטו 11 בן כשהיה

 אהרון, שרוגה והזמרת ברחה לסלי קים
ש שרתה, עסקים. לצורך לספרד לעקור
 לא מפורסמת היתה החמישים בשנות

ה הזמרת היתה דמארי, משושנה פחות
לג מחוץ שהופיעה הראשונה ישראלית

 היא אגב, עבריים. בשירים הארץ בולות
 פינחס מייג׳ור של בנותיו משתי אחת

 ומי הציונית ההסתדרות מראשי אהרון,
 בברי- הראשון הארצישראלי הקצין שהיה

 במיל־ הבריטי, הצבא של היהודית גדה
 מישפחת כשהגיעה השנייה. חמת־העולם

ב הסישפחה אבי התחיל לספרד, ברחה
פרו חבר בעזרת שורשיו. אחר חיפושים

 באת־ מצוי ברחה הערך כי לו נודע פסור
 באינציקלופדיה, שם, הספרדית. ציקלופדיה

 הוא ברוזה השם פירוש כי לאב הסתבר
 ה־ אבות היו הנראה ככל וכי מטאטא,
מטא ביצירת שעסקו כפריים מישפחה

אוס היו שאותם אורן, עץ ממחטי טאים
גילה הערך, גילוי בעיקבות ביער. פים
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