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המשטרה על־ידי מהבמה והורד

לפאלרמו הזה״ ״העולם שליח מאת
ל הערב את החזיר כשן גאל ס

הסיצי העיתון כתב התקין״ מסלול ׳ ״
 הופעתו אחרי סיציליה, די ג׳יורנלה ליאני

ה באיצטדיון הצעיר הישראלי הזמר של
 שנועד הערב אבל פאלרמו. של כדורגל

כ מלכתחילה ושנראה יגאל של להופעתו
 בפעם ישראל, של ליצוגה אידיאלי ערב

יהודים, כמעט בה שאין בארץ הראשונה

 האישי קסמו שרק רבתי, לשערוריה הפך
לה. יכול בשן יגאל של

הקהל
התעייף

הפסטיבל. של השלישי הלילה היה ה ^
 התקהלו איש אלף 25 בסיציליה. שבת ערב (
 של ים היציעים. ועל הענקית המדשאה על

מטור ראש ובקישוטי צועני בלבוש אדם
ב ארוכות שערות יחפות, רגליים פים•

 מאות ונשים. גברים אצל המידה אותה
ב מוקפת במה צלמים, עשרות עיתונאים,

 שמסביב ההרים בפסגת טלוויזיה. מצלמות
 ״פאלרמו עיניים: מאירת כתובת התנוססה

חש וצלילים קרנבל של אוירה ״•70 פופ
 קומה גבה יצור עלה הבמה על מליים•

 ארתור האנגלי, הזמר אליל ואימתני,
שלו. המפורסמת ״האש״ בהצגת בראון,

 הקצב התלהבות. מרב מכליו יצא הקהל
 שארתור אלא מדליקה. והאש מדבק היה

ש הסמים שמנת או הפתעה, הכין בראון
 גלי על המידה. את עברה ערב אותו לקח

 המשיך עצמו את שכח הוא ההתלהבות
פרא והתפתלויות אש בהצגת ועוד עוד
 סיצילי־ וכשקהל מתעייף. החל והקהל יות׳
 חפצים להשליך מתהיל הוא מתעייף, אני
 הדבר מצא לא בראון בעיינ הבמה. אל
 הוא מה הנוכחים לכל להראות וכדי חן,

 פתח התנהגותם, ועל עליהם בדיוק חושב
 היה לאן עד יודע ומי מכנסיו, כפתורי את

 הורידה המשטרה, הופיעה אילולא ממשיך
הסטריפ הצגת את והפסיקה הבמה מן אותו

המאולתרת. טיז

בצל
האימה

 יגאל הצעיר הישראלי הזמרהגיבוו
בפא־ שותה (שמאל) בשן

 יוסף הזמר כשלצידו נצחונו, לחיי לרמו
 יהודי הוא לאופר צ׳ניה. את שייצג לאופר

להו מוכן ״אני :דבריו יתר בין שהצהיר
אותי.״ יזמינו אס בישראל, גם פיע

 '■'* '־ ׳ ■י' ־ .
 הקהל התחשמל המשטרה מראה

 בדאון כי גדול בקול צרח חלקו מיד. /
ל להשליכו יש כך ומשום אותו, העליב

מחלפו את לקצץ גם אגב דרך ורצוי כלא,
 גנאי, בשמות למשטרה קרא אחר, חלק תיו•
 וההת־ הביטוי לחופש מפריעה שהוא טען
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