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טלווי רדיו, תוכנית היתד. לא וייס. אלכם
 המנחים היו לא שבה זמר, פסטיבל או זיה

ה למעבד הכפיים ״מחיאות מכריזים:
 פורץ היה והקהל וייס!״ אלכם מוסיקאלי
רמות. בתשואות

 המוסיקאליים המעבדים אחד וייס, אלכם
 עובד שבהם, הטובים ומן בארץ הראשונים

ב נגינה לכלי בחנות כמוכר־יועץ היזם
דיזנגוף. רחוב

הלי ועדין ממושקף קומה, נמוך איש
 ,1951 בשנת מאיטליה אלינו הגיע כות,

 מוסיקאלי. ומעבד כאקורדיוניסט־בסיסט
 בתיזמורת ראשי כנגן התחיל דרכו את

בנהריה. פינגווין במועדון ריקודים

 שירים עיבד כבר ׳50ה־ •שנות באמצע
 יפה יצחקי, ישראל :התקופה לכוכבי
 וצדוק דורה פרדי בר־נוי, שמשון ירקוני,

 בחברת ומעבד כמוסיקאי עבד ואף סביר,
ל אז החלה שרק. ארצי, הד התקליטים

פעול.
 לביא לאריק שירים כמה הלחין גם הוא

 מוסיקאלי בעיבוד מצא אך שני, ושושיק
 מוסיקאלי ״עיבוד יותר. רב ועניין אתגר

 מסביר אותו,״ וללוש גלם חומר לקחת זה
 מאחרי •עומד כשהוא בביישנות-מה, אלכס

 שנכנס לקוח אל •נפנה פעם ומדי הדלפק
 נגינה •כלי איזה — קובע ״המעבד לחנות.

 ואת מתפקד, כלי כל ומתי בשיר, יהיו
 לתמוך •חייב טוב עיבוד השיר. של האופי
 השיר, על משתלט העיבוד אם כי בשיר,

 טעם דורש זה לאיבוד. הולכת המנגינה
רב.״ מקצועי וידע

 אמצע ועד 50ה־ שנות אמצע מאז
אלכם עצמו מצא לא ה־סו שנות

)1959( אגוך ציפורה עם וייס אלכם
— והרומנטיים הרכים העיבודים עידן תם

)1981( לכלי־נגינה כחנות במוכר וייס אלכם1
וקשה תוקפני טון תפ,ס טקומס ואת —

 ,להיפך אחד. יום אפילו עבודה מחוסר
 היתד. לזמרים הצעות. לדחות נאלץ הוא

 המעבד הוא וייס שאלכם לומר יוקרה, זו
שירם. של

מוסי הפקות של המעבד גם היה אלכס
 והנערה, הרע הטוב כמו מצליחות קאליות

 •וכן נוספות, שעות חול, •של יום סתם
שי בטלוויזיה. השישי •והיום עגול אולפן

 בפרסים זכו עיבד׳ שאותם רבים רים
בפסטיבלי־זמר. ראשונים

ת היו ר ל ת  יו
ה עם ח שפ מי ה

 מותש. שהוא הרגיש שנים כחמש פני ן■
 ועימת השתנתה, שהתקופה גם מה €
 העיבודים עידן תם המוסיקה. סיגגון גם

 צליל תפס מקומם את והרומנטיים. הרכים
ה •שהמוסיקה מצא אלכם וקשה. תוקפני
 פחות, אליו מדברת חדשה

 בלילות יחמור. במו עבדתי שנה ״עשרים
 נמאס בהקלטות. ובבקרים בנסיעות, הייתי

 בדרכים. האלה ומהנסיעות מהחלטורות לי
 בחורף,״ ומאמרגנים. כסף, אחרי מהרדיפה

 היה שלא אחד טקסי היה ״לא נזכר, הוא
פע פרצים. •רוח בו נשבה ושלא מרופט

 אחר־הצה־ 3ב־ להופעה יצאנו רבות מים
 זה וכל לפנות־בוקר, 3ב־ וחזרנו ריים

 עוד אחר־כך •דקות. 90כ־ •של להופעה
 ממנו ולבקש האמרגן אל לבוא צריך הייתי

נד מבקש אתה כאילו לך, שמגיע כסף
בה.

 מוסיף, הוא מצאתי,״ גם ויותר ״יותר
 ולי אלי, מדבר פחות השירים ״שסיגנון

 וכשזה מהעבודה. ליהנות גם מאוד חשוב
 לי.״ נמאס בפרנסה, לצורך רק הפך

 ורציתי בוהמי, איש לא באופיי ״אני
 היום לי יש המישפחה. עם יותר להיות

 ואני סולידיים, יותר מאורגנים, יותר חיים
 מאוד.״ מכך נהנים ואשתי

 תקופה שלכל לעובדה מודע גם אלכס
 כבר שלו את ושהוא שלה, הכוכבים ישנם
תחו בו •ואין המצב עם שלם הוא עשה.
 צריך ״הגלגל תיסכול. או מרירות שות

הוותי רק ״לא מסביר, הוא להסתובב,״
צעי כוחות היום יש לעבוד. צריכים קים
 טובות. עבודות שעושים מצויינים- רים

שלהם. הזמן זה כעת
 שאני ומכך השקט מן כעת נהנה ״אני

 עדיין אני מהימן. מיקצועי ייעוץ נותן
שנר מנגינות עם רק אך לפעמים, עובד
 וגם להתפשר. יותר מוכן איני לי. אות
 את להוכיח לרצות הדחף יותר לי אין

עצמי.״

 כל־כך לא
ל יוצא ל כ ה מ

 שהיא פירון טובה עד לומר פשר
 ואפשר אחד. שיר של כזמרת זכורה

 תקופה של זמרת •שהיא עליה לומר גם
שחלפה.
 חמישפחת, תכול השיר עם מזוהה טובה

 •כתב מילותיו שאת רומנטי געגועים שיר
 הישיר רוסית. למנגינה שלונסקי •אברהם

 אותו וכששרה ופרידה, •פגישה יעל מספר
 מחו במישלטים, העצמאות במילחמת טובה

דימעה. הלוחמים
 ירקוני, •ויפה דמארי שושנה כמו שלא

 זהר תקופה, מאותה להישרד שהצליחו
 קצרה תקופה במשך טובה של כוכבה
בלבד.

הקומ •של הכוכב שהיתה לילדת־הפלא,
 לד,שירד קשה היה ׳,30ד,- בשנות קום

 כיש־ מלבד ממנה, שתבע •האורות בעולם
•ומרפקים. בצפורניים •שימוש גם רון,

 הנמוכה הילדה עצמה מצאה 17 בת
נערצת. זמרת של במעמד והשמנמונת

 את וטיפח אהב קטן, אז שהיד, הישוב
 כך כל היתד, ״ההצלחה המועטים. אמניו

 פיתן, טובה מספרת לילד״״ בן פתאומית.
 אותי אחבו הכלל. מן יוצא ״הרגשתי

 שיד בל שם־דבר. הייתי ברחוב נורא.
מוד התנוססו הקירות על חגיגה. כמו היה
 השתרעו ארוכים ותורים גדולות, עות
הקופה.״ לפני

 הגרה קשישה אישה היא טובה היום
 במרכז קטן ברחוב חדרים שני בת בדירה

 מלאת מטופחת, קומה, נמוכת תל־אביב.
 והמרוהטת החמימה בדירתה ותוססת. •חיים

 חודה בתעודות הקירות מכוסים בפשטות,
 בקומקום, טובה :דהויים ותצלומים שונות

 האפלולי בסלון בלי־לה־לו. בהמטאטא,
 ודולה כבדה, בכורסה פירון טובה יושבת

 בתולדות השזור מעברה, זיכרונות קטעי
 וקוטעת בחדר, משוטטת חתולה המדינה.
המחשבה. חוט את לפעמים

 המעמסה בשבילי. מדי יותר היה ״זה
 הפחיד כל־כך זה גדולים. היו והאחריות

 זה קודם זאת. לשאת יכולתי שלא אותי
 הייתי אחר־כך אבל ספונטאני. לגמרי קרה

עצמי.״ את להוכיח צריכה
 השלאגרים לפני עוד טובה. היתד, אז

 בעצם להקה, של כוכבת שילה, הגדולים
 ל- משיצאה הצבאיות. •הלהקות בסיגנון

צרי היתד, שבו לעולם האזרחיים״, ״חיים
 בצמרת, מקומה על מחדש להילחם כה

 ״זה הראשון. בסיבוב כבר הובסה היא
 הכלל. מן יוצא אתה בבת־אחת אותי. שרף

 ולא הכלל, מן יוצא כל־כך לא זה ופתאום
קל.״ כל־כך
 •והיא איותה תקפו ובהלה •שיתוק פחד,
 ללמוד — הרשמית הסיבה ללונדון. נמלטה

 למישחק. מיקצועי בבית־ספר ולהתפתח
 היה קל אנונימית, היתד, שבו במקום שם,
ולהת קטנים בתפקידים להסתפק יותר לה

מבראשית. חיל
ב הדברים התרחשו באנגליה גם אולם

 בר־ ״׳שרה :אותה כינו והאנגלים מהירות,
אנג לסופר נישאה היא מפלשתינה״. נארד

ה העולם מילחמת בלונדון. •והשתקעה לי
שם. אותה תפסה שנייה
אלמ לארץ׳ לחזור הצליחה יהיא1946ב־

לילד. •ואם 28 בת נה
 המיפגש מן חששה השנים שכל טובה,

 זוכרים •שעדיין לגלות גדהמה הארץ, עם
 אותה קלט והישוב נעוריה, חסד את לה

שחזר. ככוכב
 שלהן, •את עשו בלונדון השנים אולם
•נימו עם כגברת חזרה הישראלית והנערה

 בקשיי •נתקלה היא אנגלי. ומיבטא סים
 עולמות. שני בין לכודה והרגישה קליטה

 ומאידך לארץ, •והאהבה הקשר אחד מצד
ולתר לתיאטרון הגדול, לכרך הגעגועים

הבריטית. בות
 ושקיעה אט, יצאנו •המיטפחת, תכול

 לצמרת, אחת בבת אותה החזירו נוגה
 מחדש •נהנתה היא ישנים שלוש ובמשך
 העצמאות ובמילחמת כוכב. של ממעמד
ה לפני שרה כשהיא במישלטים שוטטה
 הצ׳יד את גם אקורדיוניסט בליווי חיילים

ש ישירים — אפשר •והן הפינג׳יאן, באט,
עבורה. במיוחד כתבו ווילנסקי חפר

ה ר מו ה
ת לי אנג ל

 עצמה מצאה שוב זזקרכות תום ם 77
 ״חיכיתי בעיה. אותה לפני ניצבת טובה ?

 הייתי ״לא אומרת, היא יזרמו,״ שההצעות
 ידעתי ולא לא, לא, לא, לשמוע רגילה

 ריגשי במובן עצמי. את למכור איך
 עם מצליחה ילדה של בסטאטוס נתקעתי

 מדי יותר לי בא הכל הצלחה. של חלום
 על •לי ישיש הביטחון כל ועם בקלות.

 הייתי הקלעים שמאחרי הרי היבטיה,
ביטחון.״ וחסרת מפוחדת אישה




