
 או נזמרחשנות, נחשב הוא ובים :עיני
 הואשוגה מהשווה מו1 הוא עצמו :עיני
באוץ ביותו העשיו האמן שהוא !טוען
 הרדיו את פתח נוי ^וישה

 לנמל־ אותו שהסיעה ■/במכונית
 מיי לאב, יור ״סייב מינכן. של תעופה

 הזמר שר לאבר יור סייבה ארלינג!
 למישמע האמין לא נוי אופראי. טון

 כזה שלאגר על חלם חייו כל וזניו.
 העביר השיר, כשנגמר שלו. להקה
 השיר את שמע שם גם אחרת. תחנה
 רנה של שירם אירופה, את !שיגע
 אהבתך. את שימרי 'נטו,
את נוי הכנים היסוסים, הרבה בלי

 ללהקה ממש. ילד כשהיה בארץ, שלו
 הכוכבים אחד סטאר. בלו קראו

 גילה סאן, אריס ההם, בימים הגדולים
 אריס של ילד־הפלא גוי(״הייתי את

 ילד־הפלא את צרף סאן סאן״).
 הכי המורה היה ״הוא שלו. לתיזמורת

 הוא עליו. לחלום יכול שמוסיקאי טוב
 שלי קו־המחשבה את לי היתווה

 שמונה איתו ניגנתי בשואו־ביזנס.
 וליויתי ובקלרינט בסקסופון שנים
כזמר." אותו

 בתיזמורת כנגן נוי שירת בצבא
 לעבוד לו נזדמן כאן וגם חיל־האוויר.

 האנשים אחד של שרביטו תחת
סגד המנצח, חייו, על ביותר שהשפיעו

 דודו שלו הדולפינים להקת זולני
 לאולפן־ עמיאל, וסימה ׳ג׳ואן

 שימרי השלאגר נולד וכך ;הקלטות
 זמן השניים של בביצועם אהבתך ?ת
 השלאגר ארצה שהגיע לפני ב

 הזמרים ורנטו, רנה בביצוע ;מקורי
 את היפנה הזה השיר ;אנגליים.
נוי. מוישה של להקתו אל ;זרקורים

 כבר נמצא הדינמי הסקסופוניסט
 המקומית, הבידור מפת על רבות !!נים

 לא מעולם אחרים לזמרים בניגוד
האמיתי הכסף את כי להסתיר יסה
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 עם ובנשפים. בחתונות עושה הוא !לו
 אותו שרואים נוי למוישה כואב את

 עובדה, מזה. יותר הרבה הוא כלייזמר.
 את גייסו דיוויס, סמי לישראל שהגיע

 שינגנו כדי והדולפינים גוי ודשה
 סטריי־ ברברה לארץ כשהגיעה יתו.
 והדול־ נוי מוישה נבחרו שוב נד,

לסופרסטאר. להנעים ינים

 עס ילדות ^
סאן אריס ^

 של סיפור הוא נוי של יסורו ^
 בעולם שצמח מוסיקאי, ילד י*

 כמה נשאל כשהוא הישראלי. בידור
 משיב הדולפינים, להקת קיימת !נים

 ואני מנגן, שאני ״מאז :36ה־ בן ■י
 במיקצוע." שנים 21 כבר ובד

הראשונה הרוק להקת את הקים נוי
56 נ

 לי יקר הזה ״האדם טייך. אריק אלוף
 אני עליו מדבר שכשאני כך, כדי עד

 בתאונת־ נהרג הוא לבכות. מתחיל
 לא כבר הוא אשתו. עם ביחד דרכים

 אמרתי קודם יומיים .76 בן צעיר. היה
 אחרי נהג. קח יותר, תנהג אל אריק, לו,

 אבא כמו היה הוא הלך. הוא יומיים
 חייל עדיין הייתי כשהתחתנתי שלי.
 לדירה הראשונים הרהיטים ואת שלו
לי. נתן הוא אשתי ושל שלי

 סאן אריס תקופת את רואה ״אני
 תקופת את במוסיקה. שלי כילדות

 כתקופת רואה אני טייר אריך עם הצבא
 הרדיו בתוכנית הופענו שבוע כל שיא.

 ששת־ תקופת היתה זו תיבת־נוח.
בנשפים. סוף בלי הופענו הימים,

 על עמדתי מהצבא, ״כשהשתחררתי
 אני עצמי. עם לעשות מה דרכים פרשת

בלתי־רגילה. בצורה שהצלחתי זוכר

 אלפיים רמת־אביב, במלון• הופעתי
 ולרקוד. אותי לשמוע באים היו איש

 היה לחיילים, ערבי־ריקודים אירגנתי
 של תקן על עצמי את ראיתי מפוצץ.

 קשת לששי בהשוואה אפילו כוכב,
טולדאנו.״ ולאבי

 של שירים הצליחו לא כך אם מדוע
 ברדיו? למיצעדי־הפיזמונים להגיע נוי

 לשיר יכולתי לא אחת. בעיה לי ״היתה
 האי־ בסגנון חלוץ הייתי בעברית.
 שירים לי מתרגמים היו טליאנו.

 סירבו וברדיו לעברית איטלקיים
מתור שירים לשדר ההיא בתקופה

 רק לא התייחס הרדיו בכלל, גמים.
 לבן כמו חיל־אוויר, לתיזמורת גם אלי,

 שמי בחשבון להביא בלי חורג,
 כרמלה כמו כוכבים יצאו הזו התיזמורת

 חיים בגרמניה, סטאר היום שהיא קורן,
 הזמר שהוא חדווה, של האח עמרני,

 ושהיום, בארץ שיש ביותר הטוב
 לו יש אליו, היחס בגלל לשיר, במקום

 למוסיקה מורה היום דן, יואל מיכבסה;
 זמרת אנוך, ציפורה בארצות־הברית,

 גורן עדנה יותר, שרה שלא שגעונית
 סטאר הוא שהיום הוגו, בשם וזמר

 מה לו היה לא בארץ כי בברזיל,
 למרות בראנט, מייק אפילו לעשות.

 אצלנו צ׳אנס קיבל בצבא, שירת שלא
 עם עשה הראשונים צעדיו ואת

חיל־האוויר.״ תיזמורת

 הדש סממן ^
בחתונות

 חייל, בהיותו תקופה, אותה ^
 אב היה וגם גוי מוישה נישא כבר ^

 הוא לרעייתו אהבתו סיפור לילדה.
 הכירו השניים מהסרטים. סיפור־אהבה

 חברים היו ההורים ילדים. בהיותם
 מסויים בשלב מיודדות. והמישפחות

 נישאה לארצות־הברית, רעייתו נסעה
 משבר כשחל ילדה. לה ונולדה

 תינוקת עם ארצה חזרה היא בנישואיה,
 בין נוי. את מחדש ופגשה שנה בת

 מחדש אהבת־הילדות ניצתה השניים
עוד להם נולדו ומאז לזו זה נישאו והם

 לבתה גם אב הוא נוי ומוישה בנות שתי
 כך הקודמים, מנישואיה אשתו של

 לחיילת. אב הוא 36 שבגיל
אחד מצד במדים. ״עדיין נזכר: והוא ,

 ומצד אליל־הנוער! לי צעק ביבר שאול
 אם לפרנס. וילדה אשה לי היו שני

לי היה לא גלי־צודל, על הולך הייתי
)73 בעמוד (המשך
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