
 ההזדהות לכיבוש״. ״די שקראה בעצרת
 כיורים הברורה והאמירה הפוליטית

 הבידור בעולם חריג מעשה ובוכים,
 כשמדובר יותר עוד חריג הישראלי,

הקאריירה. בראשית צעירה בזמרת
 רק והפסד. רווח על חשבה לא היא
 עליה. שמעיק מה את לאמר רצתה

 בסך־הכל ובוכים יורים את ״כשכתבתי
 'אחרים. עם שלי הכאב את לשתף רציתי

 לא לשיר שמתנגדים שמי חושבת אני
 השורה: את כשכתבתי נכון. אותו הבינו
 אנשים לקבור איר למדנו בכלל ׳מתי

 המיקרה לפני עוד היה זה חיים׳,
 שבנו, לאמר התכוונתי ואני המפורסם

 בבתי־הקפה שיושבים במי גם בכולנו,
בלב. משהו נקבר בתל־אביב

 השיר את שפסלו הראשון ״ביום
 כל־כך למה אישית, פגיעה הרגשתי

 לנשום, לשיר תתנו קצת, תחכו מהר?
 אחר־כר רק פוגע, בכלל הוא אם תראו

 הבין שי שנחמן לי נראה אבל תפסלו.
חבל. ביותר. הבוטה בצורה השיר את

 אני צה״ל. לגלי טענות לי ״אין
 אבל דמוקרטית, לא תחנה שזו מקבלת

 כל שעה, כל איזה שעה, כל בחדשות
 הרבה דברים שומעת אני שעה, חצי

אז כואבים, יותר הרבה נעימים, פחות

 קיצבית, סי של הבימתית ההופעה
 משדרת היא סכסית. ובעיקר תוססת
 מגיב והקהל בקול, בתנועות, מיניות

 עושה אני הבימה על ״כשאני בהתאם.
 אל רק אוי, שלי, הקהל עם אהבה
 רבר זה רוקנרול כותרת. מזה תעשו
 הן הסכסיות התנועות חושני. מאוד

 לבימה עולה שאני לפני שלי. התנועות
 גופיה צמודים, מיכנסיים לובשת אני

שיר רוצה אני לדרו. וקדימה קטנטנה
מהעניין. חלק זה שלי, הגיזרה את או

 קסם. מרגישה אני הופעה כל ״לפני
 ירדני, לטמירה אמרתי נורא. מתרגשת

 אפסיק שבו שביום המופע, מפיקת
 אותה נוריד ההופעה לפני להתרגש

 את מורידה אני לפעמים מהבימות.
 הופעה לנו היתה הסכסיות: התנועות

 מבד אנשים היו בקהל ברמת־השרון,
 הם למסיבה, סיבה אחרי שהגיעו גרים

 להופעה. וחיכו הכרס על ידיים שילבו
 השירים, בין יותר דיברתי הזו בהופעה

 סכסיות תנועות לעשות רציתי לא
דווקא.

 עצמאי, דבר לא זה בהופעה ״הסכם
 פשוט אני בהופעה מאנרגיה. חלק הוא

 לקהל לגרום רוצה אני שליטה. מאבדת
לאובדן־ להגיע להתפרץ, להשתגע,

היימן נחום אבא עם
!״בגללו פחטקציה ביקשתי לא פעם ״אף

 דברים לשמוע מותר בחדשות מרוע
אסור? ובשיר כאלה

 את איתי שרים חיילים ״בהופעות
 מיכתבים מקבלת גם אני ונהנים. השיר

 שהיא לי כתבה אחת חיילת מחיילים.
 היא אבל בריעות, איתי מסכימה לא

 מה האומרת זמרת יש שסוף־סוף שמחה
 שלקהל הרגשה לי יש חושבת. שהיא

שעוז המלוקקים מהזמרים נמאס כבר
מהצרות. לשכוח רים

 השיר גם מופיע שלי ״בתקליט
 בוטה, פחות לא שיר זה לדעתי ביירות,

 יחיה מי פוחדת ,אני שם: אומרת אני
 מאיזו ימות מי פוחדת אני ימות. ומי

 משום־מה עבר הזה השיר אבל שטות.׳
 אחרי יצא שהוא מפני אולי סערה, בלי

 ■זרים ואת בלבנון, היינו לא שכבר
 אם הסערה. באמצע הוצאתי ובוכים
הא בגלל להופעות יבואו לא אנשים
חבל. לי יהיה הללו מירות

 רק איומים, קיבלתי לא היום ״עד
ועידוד. ברכות

 צמוד ג׳יגס
ן וקדימה די ל

 הרבה בל״כר שרה אני מה •
 במדינה חיה אני מילחמות? על

 שקורה מנ על שרה ואני מילחמות, של
גבול. כנראה יש לאומץ גם אבל פה.״

 היא מיפלגה באיזו נשאלת כשהיא
 ולבסוף חושבת, מהססת, היא תומכת
 מיפלגה של שם שקט בקול אומרת

 לא, ״לא, נזעקת: היא אחר־כך ומיד
 שם תרשום ׳ אל מחקת? זה, את תמחוק

 לי שיש מה רוצה. לא מיפלגה. של
השי לפי בשירים. אומרת אני להגיד

תומכת.״ לא אני במי יבינו רים
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ובוכים
 לי סיפר הרחובות מגקה

 השתנה הגל שלו שבגפד
 אהדת נראים החיים

 הזוהמה גצל
 שבור החלוו שלי, ובבית

 פגימה לי מתפרצת אביב תל
 השתנה שלה הריח אפילו

 במגנה חשה אני
 בעופרת משחקים ילדים
 מפלדה בבורות ילדות
 אחרת לי נראים החיים

 הזוהמה בצל
 בגלל לי משנה לא וזה
 עבשיו ינצח מי

 איננו לי שהיה העולם
 נשגר הגדול והאור
 בעופרת משחקים ילדים
 מפלדה בבובות ילדות
 אחרת לי נראים החיים

 הזוהמה בצל
 ובוגים יורים

 וצוחקים שורפים
 למדנו בגלל מתי
 חיים אנשים קוברים איך

שורפים ובובים, יורים
וצוחקים

 ילדים הרגו לנו שגם שבחנו
 אחרת נראה הגל בעיר אצלי

 צלופן עטופה
 לרציף קשורה

 לרגבת מחגה אני
מה לראות נחבהו זמן במה

יקרה
 מה על ונבבה נחגה, מתי עד

שקורה
רק רוצים הקצוות, בשני

לחיות

בהופעה סי
ו המפזרסם וזסיקרוז לפני ענד היה ״זוז

אפשר אי בבר הזה, בפחד
לדאות

 המאבק מגל מקלט, רוצים
 לי משנה לא בך בל
 החזק מי

ובוגים יורים

 וצוחקים שורפים
 למדנו בכלל מתי
 חיים אנשים קוברים איך

שורפים ובובים, יורים
וצוחקים

ילדים הרגו לנו שגם שגחנו

 אני אחרת, אני לבימה מחוץ חושים.
בני־אדם.״ שני תאומים, מזל

 שונה היתה שנה לפני של היימן סי
 בגדים וארוך, שחור שיער במראה. גם

היש לסי זרות מרגישה ״אני מרושלים.
השתניתי בצורה, שהשתניתי כמו נה.

 בראש. לי התארגן הכל היום באופי. גם
 לי יש שלי, מהמראה לי איכפת יותר
 וקוס־ מספרה חיצונית, מודעות יותר

שה לי, חרשים דברים הם מטיקאית
 הדברים היום ההצלחה. בעיקבות גיעו

חובה." בגדר הם הללו
 ;,הגה

היימן סי
ע  מוכנה סי אין אחד נושא ל ד

חתו שפתיה פנים. בשום ץ^לדבר
סי? קורה מה אז חיי־האהבה. מות.

הבאה.״ השאלה ״הלאה,
״לא." זאת? בכל

 ״אני לאמה מוכנה היא לחצים אחרי
 שאני מי עם מאוד מאושרת פנויה, לא

 על להגיד מה לי אין ויותר נמצאת
 שלי. למוסיקה רק שיתייחסו הנושא.

 של כבד מחיר ההצלחה על שילמתי
האי המעגל את אבל הפרטיות, אובדן

 מדברת לא סגור, משאירה אני הזה שי
 שלה השם החלטית. נשמעת היא עליו.״

במדורי־הרכילות. יופיע לא
 עם בבית״חולים יצלמו לא ״אותי

מכניסה לא אני הידיים. על שלי הילדה

האדום״ ״הקו בהפגנת קניוק ויורם מיכאלי ריבקה בין
ר פה שקורה מה על שרה ״אני

 גם לקאריירה. ומישפחה אישיים דברים
 פעם אף השתמשתי לא אבא של בשם
 רציתי תמיד עצמי. את לקדם כדי

 עושה אני עושה, שאני שמה לדעת
 פעם אף אותי שווה. שאני מה וזה לבד,

 נמצא. שלי הכוכב מי עם עניין לא
 הם השירים שלי, לשירים שיקשיבו

אני.
 בפרמייתת, פעם אף יראו לא ״אותי

 הזמנות 30 מקבלת אני במסיבות,
 אני הולכת. לא פעם ואף בשבוע

 לראות חברים, עם לשבת מעדיפה
 המישפחה. עם בקשר להיות וידיאו,

 שאני מרגישים הם ההצלחה מאז
 להיות צריכה אני אז מהם, מתרחקת

 אני ההצלחה. לפני מאשר יותר איתם
 אני עכשיו קולנוע. אוהבת נורא גם

 שהאורות אחרי לאולם להיכנס צריכה
 ולשקוע בכיסא להתרווח אוהבת כבים.

בסרט.״
 להקיץ מאחרת כשהיא ולפעמים,

 הקהל נדלקים, באולם האורות מהסרט,
 ״אני היימן׳״ סי ״הנה ו... ממקומו קם

 צריכה אני בנוח. לא כל־כך מרגישה
 מהרדיו זו את ראו שהם להבין להתחיל

 מגיבים הם ולכן והעיתונים והטלוויזיה
ככה."
 ״לפני לדבר. לה קשה העתיד על

 מה כל את לעצמי איחלתי שנה חצי
 יכולה עוד אני מה היום. לי שקורה
 לא אני יותר לגדול לעצמי? לאחל
 יותר חזק תקליט להוציא רק רוצה.

מהקודם.״
אומ היא ללכת קמה כבר וכשהיא

 הלב מכל רוצה הייתי באמת ״אני רת:
 שפי־ כבר שתיפסק ברו־קיום, שנחיה

 את לי הורס ממש זה כות־הדמים.
תק לכתוב שאוכל הלוואי הבריאות.

מילחמה.״ על מילה אף בלי שלם ליט
 מרכיבה הדברים, את מסיימת היא

והול וגדולים שחורים מישקפי־שמש
 עוזרים. לא המשקפיים גם אבל כת.
 ולפתע להתרחק מספיקה לא היא

״הנה ילדות: קבוצת של צעקה נשמעת
₪ כרס שי הייפוי סי
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