
קשה? חי אתה •
קשה. חי אני
עושה? שאתה מה את אוהב אתה •

 לא אני הקינאה, אפרופו אבל אוהב. מאוד אני
 שלי?" לא עלית למה ״יאללה, ואומה מסתכל
זה. את עושים כן ואחרים

 חריג, להיות אסור אסור. זה בארץ להצליח
לה צריך אותה. לשחק אסור שונה, להיות אסור

צנוע. יות
 למי ״נו, אומרים: אז בסדר, באוטו נוסע אני אם

בקורקינט? לנסוע צריך אני מה, לך?״ לא אם

 ודלות, עוני מין מפגין, חנוך ששלום מה להפגין
 לבכות ?1א להיות נקרא זה אותו? אוהבים ואז

 הוא שני ומצד החודש, את גומר לא שהוא בעיתון
דו מיליון חצי ומרוויח פארק־הירקון את ממלא

לר?
 עם להופיע לי בא רוצה. שאני מה עושה אני
 מה לי איכפת לא עגיל. עם מופיע אני — עגיל

 שיכתבו. יודע ואני שיכתבו,
צנוע? לא אתה •
 שמתמזל אחרים לאנשים שיחסית חושב אני
צ שאני חושב אני גדולה בהצלחה וזוכים מזלם

 ואז להופעה, שתבואי רוצה הייתי לכן ביותר. נוע
מהשאלות. חצי שואלת היית לא

חו אני הבימה, על עושה שאני ממה להבדיל
 הרבה כמו רגיל. בן־אדם אני היום־יום שבחיי שב

התדמית. כל את לך אקלקל אני אחרים. אנשים

 בארץ שלי הסיפור כל שלי, הקריירה מהתחלת
ככה. להיות גדול בלגאן וזה תופעה, כמו נעשה
 לי שבא דברים ועושה כדורגל משחק אני אז

 להתאחדות התקבלתי למשל, שילשום, לעשות.
פה־אחד. הכדורגל

מה? בתור •
 ההתאחדות של הקט־רגל לוועדת אותי קיבלו
 בקט־ ומתעסק כדורגל אוהב נורא אני לכדורגל.

 כדורגל משחק שאני אנשים מרגיז גם זה רגל.
כו הזמן שכל כזה למצב הגיע זה פעיל. ושאני
 אני אבל ההיפך, להיות יודע נורא ואני עסים.
זה. עם מתעסק לא פשוט
בכותרות? הזמן בל אתה אבל •
 אני לא כל־כך זה אותי, מעניין לא כל־כך זה

 ללכת יכול אני קל. נורא דבר זה בכותרות, להיות
 במחלקת־ילדים בבית־חולים לבקר בבוקר מחר

 בכל תמונות לי ויהיו צלמים, 10 איתי ולהביא
 היחידים הזמרים אחד אני קל. נורא זה העיתונים.

 לך טילפן פעם מישהו יחסי־ציבור. להם שאין
 עם מישרר לו יש אמן כל עליי? שתכתבי וביקש

אין. ולי — ויחסי־ציבור ומזכירים מזכירות
 מה יודע לא אני סביבי והבלגאן הכותרות כל

 הרעש הרבה. זה על חושב ואני זה, מה ובגלל זה,
 ועד שיער מאז שלי הקריירה את שמלווה הזה,

למה. יודע לא ואני מעצמו, בא זה היום,
 כותב, שאני המוסיקה בגלל שזה מקווה אני

שהצו מהמיכתבים מבין אני ככה. לחשוב מת אני
 אצל חשוב גורם זה נראה שאני ואיך שלי רה

 קובעים. שהשירים מקווה אני אבל ונשים, ילדות
 כשאין ופחות שירים לי כשיש גדל שזה עובדה

האו האחרון התקליט שעם עובדה שירים. לי
מפוצצים. למות

 לך ייגמר אחד שיום פוחד לא אתה •
הקהל?
לעסק נכנסתי אני יקרה. שזה יודע אני בטח.

 ההובי זה שלי, המיקצוע זה מוסיקאי, אני אבל
 מעבר לי היה לא פעם אף שלי, החיים אלה שלי,
דבר. שום לזה

קפי של הגיל את כבר עברת אולי •
ורוק׳נרול? הבימה על צות

 פגע זה בשן. ומיגאל ארצי משלמה צעיר אני
 בן שאני שחשבו כך עליי כתב כשמישהו מאור בי

מאה.
 לצעירים עניין הן רוקינרול הופעות •

יותר?
 בעשר ממני מבוגר חנוך שלום נכון. לא זה
 שואלים לא למה רוק׳נרול. עושה ועדיין שנים,
אותי? רק שואלים למה הזאת? השאלה את אותו

 והוא וחצי, בשנה ממני גדול ארצי שלמה
 הופעה כדי תוך שלו הנעלים את וזרק הופיע
אותה שואלים לא למה הבימה. על וקפץ

 ממני שגדול איינשטיין, אריק על לדבר שלא
לת מחט עניין מה אדירים? אלוהים שנה. 15ב־

מבין! לא אני חת?
 ג׳אגר, מיק סטיוארט, רוד ובחוץ־לארץ?

 גיל את מזמן כבר עברו כולם עור? מי ג׳ון, אלטון
ועו הריצפה על זוחלים והם ,45ה־ את גם ,40ה־

 שנות באמצע שואלים, אותי רוצה. שאת מה שים
הזמן? עבר אם שלי, 30ה־

 מה עושה אני גיל. של שאלה לא זו מזה, חוץ
 טוקסידו עם להופיע ארצה אני מחר אם לי. שבא

כך. אופיע אני וקרחת,
 לכסח רוצים אם סתם. הן האלה השאלות כל
 לא שאלות אלה שאלות. אינסוף יש מישהו
 שלה הציצי למה זמרת לשאול כמו זה לעניין.

לעניין? שייר זה מה קצת. נפלו
■ ■ ■

 בהכרזה שיצאת מפני בא זה אולי •
מהימין? שאתה ואמרת פוליטית

 ורצינית עמוקה מבדיקה אבל להיות. יכול
 לחצי־ יותר או פחות מתחלקת המדינה שעשיתי,

כמה ויש ברור, רוב יש לימין האמנים בקרב חצי.

 של הופעות לי הציקו נורא ילד כשהייתי גם
 אבל המילחמה. נגד פונדה ג׳יין ושל באאז ג׳ואן

 מפריע לא זה מילחמות, הזמן כל בישראל,'שיש
 חובה ראיתי אז דעתו. את ואומר קם שאמן לי

לה יכול ממני. ביקשו וגם ולעזור, ולהגיד לקום
הפסדתי. אמנותית שמבחינה יות

קהל? שהפסדת חושב אתה •
 ממפ״ם שחבר׳ה מאמין לא אני חושב. לא אני

שהצ שאמרתי מפני רק השירים את יאהבו לא
 אז בהופעות. זה את מרגיש לא אני ליכוד. בעתי

בקיבוץ! להופיע אותי יזמינו לא
לקיבוצים? אותך מזמינים לא •
 להופיע אותי הזמינו לא שלי בחיים פעם אף

 עצמם. לבין בינם הזה בעניין נלחמים הם בקיבוץ.
 על־המישמר של הירוק בדף זה על כתבות היו

 זה אם יודעים לא בעצמם הם התק׳׳ם. ובביטאון
לא. או בסדר
לך? כואב זה •
 למדינה יש צורה איזו נורא. לי איכפת זה

שלנו?
פחות? אותך שומעים בקיבוצים •

הוז לא בקיבוצים. הופעתי פיתאום? מה לא,
 את שכר שלי האמרגן שנים כמה לפני אבל מנתי,

באו הופעות שתי ועשינו באיילת־השחר האולם
אנ והמון מפוצץ היה שהאולם וכמובן הערב, תו

בחוץ. נשארו שים
 עם בעיה לי אין בקיבוצים. הרבה מבקר אני

 אתמול שלי. להופעות באים אלה עצמם. האנשים
 נורא אני ובגליל. בצפון מהקיבוצים המון באו

והבדלים. הבדלות עושה לא אני אותם. אוהב
אליו? מגיע לא שאתה קהל יש •

סוף. לזה אין יגדל. זה אם אשמח ואני הגעתי
 המחמאה וזו בא, החדש שהדור מחמיא נורא זה

באות. קטנות שילדות גדולה הכי
מעליב? לא זה •

פיתאום? מה לא,

בתמונות פיק זמר
החיצוניים!״ הדברים על אותי מכסחים מוסיקלית, ביקורת עליי .אין

טו יוסף רנ טו

 עיסוקים הרבה לי ויש בבוקר, מוקדם קם אני
ציבוריים.
ממסי והולך בערב קם שאני חושבים אנשים

 אשה עם רגיל בית ורואים הנה באים למסיבה. בה
מוזר. נראה וזה וחיתולים, וספונג׳ה וילדים
אחרת? חיים הכוכבים בחוי׳ל •

 הד במשך אמנים הרבה פגשתי חושב. לא אני
 עניין זה ולסביבה. למקום ששייך דבר לא זה מן.
 לעבור יכול אני אחרת. לחיות יכולתי אופי. של

 וחלוקים וסיגארים פילפיניות עם לווילה מחר
 אני זה. את אוהב לא פשוט אני ובריכות־שחיה.

יגדלו שלי שהילדים רוצה לא ואני כך גדלתי לא

 פרופיל על בכוונה שומר אתה •
נמוך?
 נורמאליים שיותר כמה חיים לחיות מנסה אני

 מהם, מרוצה הכי שאני הדברים אחד זה ורגילים.
הב כל למרות שלי. ומהחיים שלי מהמישפחה

 ובית־ספר גן עם רגילה מישפחה אנחנו לגאן,
 רד הייתי לא נורמאליים. להישאר בכוח ומנסים

 משה של הילדים כמו יגדלו שלי שהילדים צה
 אני לרעה. עליהם השפיע שזה חושב אני דיין.

 הדברים כי קשה, וזה הפוך, באופן לחיות מנסה
כמעט מצליח. זמר של גודל מסדר מזמן חרגו

 ריטה, לא אני תימהוני. לא אני מפוכחת. בצורה
 ,יאללה!׳ אמרה: המדינה כל פיתאום אחד שבשיר

 זמן הרבה לי היה קרה. שזה עד זמן הרבה לקח לי
 אני כי טיבעי, באופן לי בא גם זה רגוע. להישאר
 לקהל, והתרגלתי 7 מגיל ובהופעות במוסיקה

 בבית־הס־ עוד לי היתה מנשים תשומת־לב ועודף
 בתוך גדלתי בסך־הכל ההופעות. לפני עוד פר,

פיתאום. לי בא לא זה תשומת״לב,
ההצ של והמימדים הגודל לשיער, כשהגעתי

 ערב־ אותי מפתיעים והדברים אותי. הפתיעו לחה
 מי אליו. מתרגלים שלא דבר זה מחדש. ערב

קי פעם אחר, קהל יום וכל דפוק. הוא שמתרגל
 וזה ילדים, ופעם אנשי־מישטרה ופעם בוצניקים

מדהים.
שע במשך בימה על לעמוד האמיתי: הכיף זה
 הדבר זה כתבתי. שאני שירים רק ולשיר תיים

 לי ועושה אותי ומספק אותי שמעניק היחידי
 כש־ האגו, את מנפח זה שמסביב מה כל משהו.
 נחמד, נורא זה אולמות והופכות קופצות חיילות

 לא זה אם לי. חשוב להיות הפסיק מזמן זה אבל
 טיבעי תהליך זה כי מאור, מודאג אהיה אני יקרה,
 על שחוזרים דברים יש שלי, בהופעה קורה כשזה

 הנרות את ידליקו מתי בדיוק יודע אני עצמם,
יצעקו. ומתי יקפצו ומתי

רעש. המון ועושים השמאל עם שמזוהים אמנים
 על להכריז צריך שזמר חושב אתה •

הפוליטית? זהותו
 לנצל לא שעדיף טוען אני חושב. לא אני

פוליטיות. למטרות גדולה כל״כך פופולאריות
זה. את עשית אתה אבל •

 כי פחות, עוזר אני והיום עזרתי, שלי במיקרה
 עם שמזוהים אמניס שעשו למה בתגובה בא זה

 מקובל בפוליטיקה. פנאטי לא מאוד אני השמאל.
 כופה ולא נלחם לא אני דעתו. עם אחד שכל עליי
קיימת. שהמדינה העיקר לי, איכפת ולא

 של בוועד־המנהל חבר הייתי שנים הרבה
 אמנים עם ודיברתי ישראל) אמני אמ״י(אירגון

 אז מהליכוד, ימינה וגם ימין בכלל שרובם וראיתי
זה. את ואמרתי קמתי

 חבר שהוא מהגשש, לוי שייקה לי הפריע
 בתשדירי־ והופיע פינקס, עם בתנועת־החרות

כסף. בצע בעבור המערך של בחירות
הזדהית? זה בגלל •
זה. בגלל לא
 שפוליטיקה שטוענים כאלה יש •
לאמנות. קשורה אינה
 וה־ המוסיקה רק פוליטיקה, לי, בראש לא זה

שלי. מישפחה

 רציני, לא שאתה סימן זה אולי •
קטנים? ילדים רק שבאים
 למרות שיש. טוב הכי הקהל זה ונוער, ילדים

 שמה שמח נורא אני הגילים, מכל קהל לי שיש
 שהוא החדש, לדור גם קולע היום עושה שאני
 דור זה האוכלוסיה. משאר קדימה צעדים הרבה

גם בא והוא באווי דייוויד ואת וואם את שאוהב

 שנה כל לי, מחמיא מאוד וזה שלי, להופעות
 הם ואם גרל, הילדים לבין ביני המרחק שעוברת.

 שאני שמה סימן בהיסטריה, להופעות באים עדיין
 כנראה הביקורות. כל למרות נכון, הוא עושה
הקפיצות. את אוהבים שהם

קיבלתי בסינרמה. בהופעה שבועיים, לפני
)32 בעמוד (המשך
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