אנשים
הדשא .לפני החתן והכלה צעדו שש שוש
בינות בשמלות אחידות ואחריהן נער ש
נשא על כר קטיפה את שתי הטבעות.
★
★
★

ל היו ת ס ר סו ר ב אי ל ת
לוד

עם

המהומה בנמל־התעופה
בליל
בואו של אליל הזמר
ארד ,נקלע כתב
הממשלתית לתייריםש
ללשכת המודיעין
בנמל התעופה .לפתע הגיעה למקום קבוצת
בני טיפש־עשרה נרגשים שהצטופפו מסביב
לדוכן הלישכה. .מתי הוא מגיע?״ שאלו
את זיוי ,שבטעות חשבוהו לעובד הלישבה.
״מי צריך להגיע?״ השיב זיוי שהחליט
למתוח את הנערים .״מה זה מי?״ אמרו
הם ,״קליף ריצ׳ארד כמובן.״ זיוי הרים
בתמהון ושאל :״מי זה בכלל?״
גבותיו
לוליא הדוכן שהפריד בינו לבין הנערים,
סיפר אחר־כך ,היו קורעים אותו כדג על
בורותו המדהימה • מאוחר יותר ,כאשר
נאלץ האמרגן מרקו תויג׳מן לברוח עם
האמן במכוניתו ,כשעשרות רוכבי אופנועים
אחריו ,ישב לידו במכונית גם
דולקים
כתב קול־ישראל ,טוביה סער .כמה רוכ
בים שהשיגו את המכונית ,לא ראו את
קליף ,שהיה מוסתר במושב האחורי ,היו
משוכנעים שטוביה הוא קליף .״האלו קליף!״
נופפו לו בידיהם אגב דהילה שגעונית.
טוביה השתלט על המצב ,נפנף להם בידו
דרך החלון וקרא במבטא אנגלו־סקסי:
שלום!״ • מאפר הסרטים לשעבר ,שהפך
למפיק סרטים עצמאי ,רוני יעקב ,לא
הסתפק בהצלחה הכספית של הסרט אלדו־
ראדו ,החלים להסתער גם על שחקי חוץ-
לארץ .הוא הקים את חברת ארק ,בה
ישמש כשותף וכבמאי סיריל )״מה טוב
להיות צעיר,״( פרנקל .כמפיק משנה
הצטרף לחברה אברהם אייזנברג ,דייל
אל־מל שהופיע בתפקיד הנבל המקצועי ב
סרט חולות לוהטים .השלושה גייסו לסרטם
הראשון ,המעובד לפי ספרו של משה
שמיר ,הגלגל החמישי ,תסריטאי לונדוני
ידוע — מייקל נונאן ,מתכחניס להפיק
סרט צבעוני בשתי גירסות :עברית ואנגלית
י • בלונדון מתבשלת לאחרונה תכנית ל
הקמת תיאטרון באלם ישראלי בישראל,
בשיתוף פעולה בין הכוריאוגרפית האמרי
קאית הנודעת מ ר ת ה ג ר ה ם והברונית
אלייטסע דדדרוטשילד .בדעתן של ה
שתיים לגייס לתיאטרון רקדנים ישראליים
המופיעים עתה בחו״ל .אחד הראשונים ש
גויס למבצע היה הרקדן הישראלי שמעון
לוי ,השוהה זה מספר שנים בלונדון • י
הזמרת הישראלית חבצלת רון מופיעה
זה שלושה חדשים במזרח אירופה .לאחרונה
הופיעה מספר פעמים בתכנית של שירים
בינלאומיים בטלביזיה של מזרח־ברלין .היא
עומדת -להינשא בימים הקרובים לצעיר חי
פאי ,שהקים מסעדה מזרחית בברלין •
יצרני הסרט הבו בנות לאילת ,המוסרט
בימים אלה בדרום הארץ ,עדיין לא הצליחו
למצוא מועמדים מתאימים לשני תפקידים:
תפקיד של סרסור ותפקיד של זונה בעיר
הדרומית של ישראל .התפקיד השני כולל
בין השאר נם סצינת חשפנות ומיטה עם
שלמה בר־שביט •> סובן הביטוח של
אנשי הבוהימה החל־אביבית ,שמעון
מסקי ,לא זכר כל כך את איסורי יום־
הכיפורים ,יצא במכוניתו לפגישה שנערכה
בסביון .ליד אור־יהודה הותקפה מכוניתו
באבנים ,כל זגוגיותיה נופצו ואשתו נפצעה.

הרביטי קליף ריצ ׳*
עיתים זיוי צפריר

אלפי מעויציס בני טיפש׳עשוה צבאו וגל סליו ויצ וו ובמומו בשוה-התעונה
עלי ללכת ואסור לי לשבת הרבה .פונה
אני אליך :עזור לי! עזור לי במשהו כדי
שאוכל לראות אותו ואת הצלליות .קשה לי
ממש לישון בלילה מרוב אכזבה על שאיני
יכולה לראותי את קליף בהופעתו.״
ואילו אברהם ליינהרט מחולון ביקש טו
בת מסוג אחר :״אני סטודנט העומד ל־
סיים בימים אלה את לימודי באוניברסיטה.
בשעות הפנאי אני עוסק בחיבור לחנים ו-
פיזמונים ,שזכו לשבחים רבים מפי ידידים
ומבינים במוסיקה .זמרת ישראלית ידועה
אף הסכימה לשיר את שירי .אלא שאני
מחפש הזדמנות גדולה יותר לפירסום פיד
מוני .הזדמנות זו מתגלמת בקליף ריצ׳ארד.
״כל מה שאני מבקש הוא ראיון בן 5
עד  10דקות כדי שאוכל למסור לו את
פיזמוני .אני בטוח כי הוא יקבלם ואף יי־
צה כי אמסור לו פיזמונים נוספים .הפיזי
מונים שלי הם שלאגרים!״
מהו סוד הצלחתו ,ביחוד אצל בנות ה־
טיפש־עשרה? על כך ניסה קליף להשיב
בראיון מיוחד עם כתבת העולם הזה  :״אינ־
ג ,חושב שאני יפה״תואר .לומר כך זה באיי
לו לומר על התקליט הטוב ביותר שהוצאתי
שהוא תקליט יפה .החלום היחידי שלי זה
להיות מבוגר .אני מת להיות מבוגר ולהר
אות גבר .אבל כולם רוצים לעשות ממני
גבר כבר עכשיו .למה אנשים חושבים ש
אני צריך להתעסק עם נערות או לפחות
יציארד באחת מתנועות הקצב האופייניות שלו ,להתחתן? אינני יכול להיות גבר עד שלא
אתבגר קצת ואוכיח את עצמי.
מורה באצבעו על נגן הניטארה הנק מרווין ,איש
״אני לא יכול לצאת בחברת בחורה יותר
להקת הצלליות .בתום ההופעה מיהר קליף לרדת מן הבמה ,לא הסתכן בהופעות־הדרן.
מאשר פעם אחת ,אחרת יחליטו כולם שאני
עומד להינשא לה .אבל האמת היא שיש לי
באמרו :״תסלח לי ,סיר!׳׳
קליף ,מלך הפיזמונים של בני־הטיפש־עשרה
גם נערה .זוהי ג׳קי ,נערה בת  ,21שהיתי׳
שום זמר אחר לפניו לא זכה להצלחה
בעולם המערבי ,זכה בהערצתם של בניי
רקדנית בלהקה בה הופעתי בתחילת ה־
שגעונית כזו .הכרטיסים להופעותיו בתל'
מינו ,כיוון שגילם עבורם את אחד מהחברה;
קאריירה שלי .כשאני יוצא איתה ,אני מוכ
בנו של פועל בבית״חרושת ,שהתגורר ב״ אביב נמכרו ברגע שהוצאו .אחר־כך עלה
מחירם בשוק השחור עד  25ל״י הכרטיס .רח להרכיב משקפיים וזקן מלאכותי כדי
הדר צר התקיים במשכורת דלה ,שזכה ל־
שלא יכירוני.״
להופעתו ברמת־גן אזלו הכרטיסים מייד.
עלות לצמרת .הוא היה אחד מהם .שיריו
כאשר נשאל קליף ריצ׳ארד מה דעתו על
לאיזו דרגה של פולחן הגיעה הערצת
הפשוטים ,בעלי המלודיות הקלות ,התנהגו
הנערה הישראלית ,השיב :״אי־אפשר לדעת.
קליף ריצ׳ארד ניתן היה ללמוד מתוך עש
תן חסרת־הגינונים והפיתולים ,ובעיקר תז
רות המכתבים שזרמו למשרדי אמרגנו .״ב עד כה תמיד כשראיתי נערה ישראלית ,דח
מורת הצלליות המלוזה אותו ,הנחשבת ל
פ ו אותה ארבעה גברים מאחור!״
רגן שאני כותבת מכתב זה ,ממש הוקל
אחת מתזמורות־הבידור הטובות בעולם —
על פולחן האישיות סביבו אמר :״אני
אלה הפכו אותו לאליל שעלה מתוך ההמון .לי,״ כתבה חנה הייזלבך ,ברחוב בר־גיורא
בתל־אביב .״אני אחת ממעריצותיו הגדולות לא לוקח ברצינות את הערצת ההמונים.
בשעת הופעתו בקולנוע תל־אביב ,כשה־
כשהם יתבגרו קצת ,הם עלולים לשכוח את
צעקות ,השריקות והיללות כמעט החרישו של קליף ריצ׳ארד ושמחתי שאוכל סוף׳
זה .ואז אני עלול להיפגע מכך .אני חושב
סוף לראות את הזמר האהוב עלי .אך לפני
את שירתו הפשוטה ,השתולל ביחוד נער־
להישאר בעסק הזה כל זמן שהקהל ירצה
זמן־מה נפצעתי בתאונת דרכים .שכבתי כ
פרברים אחד ,שצעק בלי הרף דווקא ב
בי .אם יפסיקו לדצות בי — אתאבד!״
מקומות הלא־נכונים .קליף רק פנה אליו חודש וחצי בבית־חולים .הרופאים אסרו
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אלות הונפו ,אגרופים הוטחו,
חולצות נקרעו ,נאשר נאלצה
ניידת משטרה ,שהוזעקה למקום זמן רב קודם ההופעה ,לחלץ
את קליף ריצ׳ארד מבין אלפי מעריציו ,שאיימו לשמעו מהערצה.

אליל בניידת

על מידשאת מלון אכדיה,
שם ניסה קליף ריצ׳ארד לם־
צוא נמה רגעי־מנוחה ,נאלץ לגייס לעזרתו את מנגנון בית־הסלון נדי
שיגן עליו מפני קהל המעריצות הצעירות ,שהסתערו עליו גם שם.

הגיבורים ננ״פים

• ד״ר האנס גלוכקה ,מזכיר
מדינה של מערב־גרמניה :״לא שמעתי דבר
על ההשמדה הפיזית של היהודים עד למש
פט נירנברג בתום מלחמת העןלם.״
• כטאון הרדיו המצרי :״הטל
ביזיה המצרית הגיעה להישגים גדולים .היא
משדרת  25שעות ביממה.״
ס ש מ ח ה ארליך ,סגן ראש עיריית
תל־אביב :״בנחלת־יצחק יש שני בתי־קברות,
למתים ולאנשים חיים!״
ס העתונאי יהושוע שגיא  :״מש
טרת ישראל מכינה הפתעה בקשר לסטודנט
לוי נויפלד .היא תגלה שיש לו קשר לרצח
ארלוזורוב.״
• הפיליטונאי שמעון צבר . :יש
סוג הומור שהוא נמוך יותר ממשחק מי
לים — גימטריא!״
• הפיזמונאי דידי מנוסי ,על ה
ידיעה שנחמן פרקש הצליח לעבור את גבו
לות ישראל למצריים :״עכשיו אפשר יהיר
לקרוא למשמר־הגבול — חיל־הספרקש!״

19

