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 אותי לוקחים ולא אמרגן צריך
 — הצעירים החבר׳ה עם עובדים יותר!
 לא אני חלילה, גל. דובי גלעדי, מוטי
 1 של בידור זה רעה. ביקורת אומר

 | מרוקאים לחקות יודע לא ואני החבר׳ה
 לספר לי יש מה אז יוונית, שר ולא

 על כולו בנוי שלי החומר לחברה?
 כמו הצברים את שמעניינת נוסטלגיה

דאשתקד. השלג

מתוסכל? אתה •
חבל. מאוד פשוט זה חבל, זה נורא!

 ג׳טה, את לוקח היה אמרגן איזה אם
 עם מופע ועושה ואותי, יפה

 לקהל שמיועד שלנו, הכישרונות
 הצלחה היתה זו מאז, אותנו שזוכר

 גל, דובי גששים, יש לצעירים ענקית.
 הוותיקים לחברה אבל •צפיר, טוביה

בידור. להם אין לשמוע, מי את אין

 בארץ פה גרת השנים כל •
 | שמועות הסתובבו זאת ובכל

 אתה איך לגרמניה׳ שירדת
זה? את מסביר

 אחד זהו לעשות? יכול אני מה
 לא השנים כל שלי. הגדולים הכאבים

 להופעות רק אלא הארץ, את עזבתי
 כמה באוסטרליה. באוסטריה, בגרמניה,

 חודש, שבועיים, סיבוב? אורך זמן
, הביתה. חזרתי ותמיד
̂  ליחסי־ דאגת לא למה •

ציבור?
 פעם אף בשדה. בודד שועל כזה אני

 אף לי. אין היום גם אמרגן, לי היה לא
 נעלמתי יותר. בי מתעניין לא אחד

 לראיון אותי הזמינו בטלוויזיה מהרדיו.
 בשבילי, דיזסטר היה זה טובה. בשעה

 לא פעם אף זה. את לשכוח טוב יותר
 כמו תוכנית לכזאת אותי הזמינו

 בראש, יתוש השבוע, על יורדים
 לקחו הצעירים השנים שכל למרות

ממני. חומר
ב לפנות מנסה אתה •

 להציע ולטלוויזיה לרדיו עצמך
 מחכה שאתה או עצמך, את

^ אליך? שיפנו
 לא פעם אף פניתי? שלא חושבת את

 אמרגן יש אם לעניין. תשובה מקבלים
 טובה. בשעה שתהיה דואג דוחף, הוא
 ] אף מעניין לא וזה אמרגן אין לי אבל
 על שנים 45 בדרך. לי קרה מה אחד

 יותר. בי מתעניין לא אחד ואף הבימה
 זו מאחרים. גם הזה הכאב את מכיר אני
 מזמינים כשכבר שלי. המצאה רק לא

 לא תשכחני אל את משמיעים אותי,
 הגשתי פעם חדש. חומר לי יש רוצה,
 שפות בשלוש לפסטיבל״הילרים שיר

 קיבלו לא ועברית, גרמנית אנגליוד,
 בידור, בעסקי אני ארוכות שנים אותו.

 ידעתי כשלא בעברית, התחלתי
 שוב אני השנים, כל אחרי עברית״היום,

לי! כואב וזה בגרמנית מופיע
 בארץ שנים 46 אחרי •
 גרמני במיבטא מדבר אתה

 גרמנית. חבריך עס ומדבר
־ ממש. כאן התערית לא מעולם ־
 לא גולדה גם נכון. זה המיבטא לגבי
 אבל שלה מהמיבטא פעם אף נפטרה

 מדבר שאני חושב אני ייקה, לגבי
שוטפת. די עברית
 זה את מסביר אתה איך •

 לעליה בניגוד הייקית, שהעליה
 הצמיחה לא המיזרח־אירופית,

פוליטיקאים? כמעט
 רע מספיק לא בורג דוקטור

בשבילך?
 העליה לדעתך, מדוע •

בארץ? נקלטה לא הייקית
 אומללה היתה הייקית העלייה

 לגמר חיכו כאן רבים סיבות, מכמה
 לגרמניה, בסופה לחזור כדי המילחמה,

כש שם. שקרה מה לדעת מבלי
 ילדים היו לרובם נגמרה, המילה,מה

 האסון אחרי וגם לחזור, קשה היה וכבר
 היתה המילחמה אילו לחזור. רצו לא

 היתה לא והשואה שנה־שנתיים לוקחת
חוזרים. היו רבים מתרחשת,

יקה? המלה באה מאיפה •
ויש הבנה, קשה יהודי של קיצור זה

 וקראו חאקי, עם באו שהם אחר, פירוש
 י'!השל הפירוש יאקטים. בלעג להם

טיפש. זה יק קלן, שבאזור זה
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