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 מחליף הוא ואנשי־ציבור, ליטיקאים
 דקות, כמה בכל ודמויות תילבושות

 הוא הבימה, מן יורד כשהוא מזיע. הוא
ועייף. סחוט נראה

 על מחזיק ,37 בן גלעדי, מוטי
 — ולהקה נגנים — איש 20 הבימה

החגיגה. כל של החיה הרוח והוא
 מדבר הוא רציני. איש הוא בבית
 עם מסכם הילדים, עם משוחח בשקט.
 לבית. הנוגעים דברים אשתו, אורנה,

 ברק־שובבות נדלק לפעם מפעם אך
 זורק והוא משתנה פרצופו בעיניו,
 אברהם או לוי דויד של מפיו מישפט
 שום בלי פיתאום, סתם, כר שפירא.
 וממשיד מישפט זורק מיוחד, הקשר
קרה. לא כלום כאילו הלאה

 פרח .
לאמא ־*ל

־ הוא בכרכור. נולד גלעדי וטי
להיות החליט מתי בריוק זוכר לא 104
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 רגע בכלל שהיה חושב לא הוא שחקן,
כזאת. החלטה החליט שבו

 הוא טיבעי,׳׳ באופן נעשה ״הכל
 הגיר במעגל טופול את ״ראיתי נזכר.

 והתחלתי הביתה חזרתי הקווקאזי,
 מול באמבטיה חיקויים לעשות
 יפה של חיקויים גם אז עשיתי המראה.

 וחיקיתי סוסה עגלה.עם ירקוני?שיר
מבית־הספר.״ שלי מורים

 התפקיד את שיחק גימל בכיתה
 פרח בית־הספר בהצגת הראשי

 את שהביא הבן ״הייתי לב־הזהב.
ה בשיא אומר הוא לאמא,״ הפרח

 התפקיד, עם הזדהיתי ״וכל־כד רצינות,
 הדמעות את לעצור יכולתי שלא

ההצגה." באמצע בבכי ופרצתי
 יותר, גדול כבר כשהיה אהר״כן־,

 עם ביחד ללהקת־פיקוד־מרכז, הלך
 טל, מיכל ודויד, חדווה לוי, אושיק

 עושה הייתי ״אז ירדני. וטמירה דודו
 (קריין נחמיה־בן־אכרהם של חיקויים
 (מגיש בן־חנן ומיכאל הספורט)

ברדיו).״ ההתעמלות
בסדר מידע ממנו לקבל קשה

 לנושא, מנושא קופץ הוא כרונולוגי.
 ושוב שוב חוזר הוא רגעים כמה ובכל

 עכשיו: מופיע הוא שבה ההצגה אל
 הצגה חוזרת. ההיסטריה רגותי,
 וחיקויים. מערכונים שירים, שכולה

 החומר בעצמו. מוטי כתב רובם את
 מתחדש ולכן סאטירי, אקטואלי, כולו

הזמן. כל
 לראות, מספיק לא הוא טלוויזיה

 ערב־ערב כמעט מופיע שהוא מכיוון
 הקהל, סוגי כל לפני הארץ, רחבי בכל
 הביתה, בא כשהוא הגילים. בכל

 בשעות־ או המאוחרות בשעות־הלילה
 את ורואה יושב הוא המוקדמות, הבוקר

 למענו הילדים שהקליטו החדשות
 מתעדכן הוא כך במכשיר״הווידאו.

 את ומעדכן במדינה, שקורה במה
בהתאם. שלו והחיקויים המערכונים

כיפה
לחי[

 לשוק יצא הצבא את שגמר חרי
הצטרף קצר זמן ואחרי החופשי,

 מוטי ).8( ליעד בתו עם גלעדי מוטיהמישפחה איש
 ושומר מישפחה איש שהוא מצהיר

 כל את לעשות ״אפשר אומר, הוא כך,״ ״רק המיסגרת. על בדבקות
הארץ." רחבי בכל ערב אחר ערב ולהופיע עושה שאני הדברים

 עשה שם גודיק. גיורא של לתיאטרון
 מייק לייק באיי תפקידים כמה

 בכמה השתתף שלו, אחרות ובהצגות
 אחר־כך אחד. ובסרט תוכניות־רדיו

לאמריקה. נסע

 קרוב מבנימינה, באה אורנה
 עוד זו את זה הכירו השניים לכרכור.
 קשר ביניהם היה לא אז אך בתיכון,
 שוב. נפגשו יותר מאוחר רומנטי.

מוטי בנמל־התעופה. עבדה כשאורנה

סו ■■אני  בזה!״ מתגאה ואנ■ מנו
 שהתט־נס .,גירעו מום■ אומו

את והניו כחזו באמויקה
קובסת־גכוווים בעזות אשתו

 בהצגה להופיע הזמנה קיבל הוא
 בניו־יורק, באוף־ברודווי פרו־ישראלית

 התקופה באותה שנים. כמה שם ונשאר
אורנה. עם התחתן גם

 מיספר־הטלפון את רשם אותה, ראה
 ״ועם שלו, קופסת־הגפרורים על שלה

 הוצתה הזאת הגפרורים קופסת
כשחיוך ברצינות, אומר הוא הלהבה!״


