
קופץ ■שאגי בגלל רק בה. להתנסות כוונה שאלה ׳וזאת ״1 שיער גידלת לך, קרה
אנשים זמר, שאני ובגלל הבמה, על נ־ שפעם, כשחושבים במיקצת, מצחיקה
זרוק.״ גם שאני חושבים בגיל שנים, 10 אחרי נפגשים היו שאנשים

 ״ימה דווקא: האופיינית השאלה היתה ,26
 ד׳ השיער לך נעלם לאן לך, קרה

 ארצי מגיש הערב של השני בחלקו
היה במיקצב פופולרי ״זמר על פארודיה

 השיטץ בין אל מסתננים ופה־ושם יר״״
 הטרדות מחייו־שלו: ביוגראפיים פרטים

 שתלו ואמו המפורסם אביו מעריצות, של
 ה־ שבנם חלמו לא ובהחלט תיקוות, בו

 ה- מכל בזימרה, דווקא יבחר כישרוני
 הרעיונית אכזבתו או שבעולם. מיקצועות

 אלוני שולמית אל שהצטרף אליאב, מלובה
 הבידור. בעולם נלהב תומך בכך והפסיד
 שהציקה הנמוכה, קומתו בעיית — ובעיקר

מאז־ומתמיד- לו

 לא הוא זמר
זרוק בהכרח ^

א ץ הל את משתף הו  בבעייתו. הק
הפופו הזמר על הפארודיה כל משך 1

 של בגובה קביים על ניצב הוא לרי,
 בנעלי-כסף התחובים סנטימטר, שלושים

 אדומה חולצת־קטיפה לובש הוא מבהיקות.
 כימעט- חיקוי מבצע ג׳ינג׳ית. פיאה וחובש
 כשהוא פיק, צביקה הזמר של מושלם

 אחרים פופולריים זמרים גם שוכח אינו
 לסבול), יותר יכול (איני סרוסי גיסים במו

 ואותו־ הברכה), עליכם (ותבוא קשת ששי
פתאום). זאת יודע אני (אהבתיה, עצמו
 ב־ רואים לא האמיתי ארצי שלמה את

 מצליח, וגם משתדל, הוא פיאנו־בארים.
ומצ איש־מישפחה, של דימוי על לשמור

 ישר נוסע הוא ההופעות אחרי כי היר
 שירי, וילדתם מילכה אשתו אל לביתו,

__ השלוש־וחצי. בת
ילד בהצגתו""הוא שר שהוא אחר שיר

 היום. גם בו נשאר הילד־טוב מן מעט
 על בגעגועים מדבר עדיין ארצי שלמה

 לו כשיש נוסע, עדיין היפה, ארץ־ישראל
 עדיין בגליל. לטיול או בכינרת לסקי זמן,

 טובות, עיניים על רגישים טכסטים כותב
ואהבה. ותלתלים,

 דברים. לו עשתה יוס-הכיפורים מילחמת
 ועבר בבלי, שבשיכון דירתו את עזב הוא

 הואי מעויז-אביב. בשכונת שכורה לדירה
 במקומה וקנה המהודרת מכוניתו את מכר

 גברת־ ,להקתו את ששירת אדום, מיניבוס
 השתמש לא אחרים, כזמדים שלא תפוח.
ל להקתו את בעצמו מסיע היה בנהג,

 במובן כשהוא הארץ, רחבי בבל הופעות
 שחוזר והאחרון הבית מן שיוצא הראשון

כוכב. של ת יומרו בלי אליו,
 אותו המציפות מעריצות, אלפי לו יש

בטל אותו ומטרידות יומיומיים במיכתבים
 הזוכרת במייוחד, עיקבית אחת, יש פון.
בתו. ושל אשתו של שלו, ימי־ההולדת את

 חביב אינו הוא אחרים, לזמרים בניגוד
 היותו מעצם סובל הוא מעריציו. אל ביותר
להת עצמו מטריח ואינו ברחוב, מזוהה

אוטוגרפים. במתן המידה על יתר אמץ
 לקח ההצגה העלאת שבעצם יודע הוא

 רבים אנשים קטן. לא סיכון עצמו על
 ׳שלמה אך קופץ־מעל-לפופיק, שהוא חשבו
 של חודשים ארבעה גדול. עקשן ארצי

 חילופי בעיות, המון עם מפרכות חזרות
 להקה עם ועבודה בצוות, חילופין זמרות,
 סיומן, אל הגיעו כימעט־לחלוטין, חדשה

 של המוסיקלי המנהל של הנמרצת בעזרתו
 שיד שרים, אלדד הצעיר המלחין המופע,

המוש העיבודים מן ברבים גם לו וחלק
 מעידים נתוניה שכל ההצגה, בו. מעים

להיט, להפוך בהחלט עשוייה היא כי

 במיכנסי-טריאין אותו שזוכר י **
מת ובלורית לבנה בחולצה מגוהצים, *•׳

עכשיו. אותו יכיר לא נפנפת,
 כשהוא אהבתיה, שר אותו שאהב מי
 מעל בשימלת־הפלה אשתו של בידה אוחז
עכשיו. אותו יאהב לא היכל־התרבות, בימת
 ב- שלמה־ארצי׳ים נתונים שרשמה מי

 לבתה פוטנציאלי חתן של בדוק מירשם
 המלאך שר אותו ששמעה אחרי היחידה,
 לא מסד־הטלוויזיה, מול והתמוגגה גבריאל
עכשיו. למראה־עיניה תאמין

 חולצת־טריקו משופשפים, במיננסי־ג׳יגס
 וסנדלי פחות־או־יותר ארוך שיער שחורה,
 כימ־ ומיטשטשת הולכת אופנתיים, קלוג׳ס

 הילד־טוב־ירושלים, תדמית לחלוטין עט
 שנות של אופייני לתוצר מקומה את ומפנה

השיבעים.
 שהוא ארצי שלמה החליט 26 בגיל

 להעמיד מסוגל ובהחלט ובשל, כישרוני די
 כשהלחנים — שלמה הצגה עצמו בכוחות

ה שלו, העיבודים שלו, התמלילים שלו,
שלו. הכוריאוגרפיה ואפילו — שלו בימוי

 סיכוס־גיניים
26 בגיל

 מס- הוא הצגת-יחיד של הרעיון ם
 בתחילה שנים• מיספר בבר תובב <

 כשהלך אבל טיטאנוס, בשם אופרה כתב
 ״זה לו: אמרו למפיקים, אותה והשמיע

 שלשלמה לא סופיסטיקייטד.״ מדי יותר
 :הוא נהפוך סופיסטיקייטד, נגד משהו יש

 לרדת שלא משתדל בהחלט הוא לדבריו,
 ייחודו על לשמור אלא הקהל, טעם אל

 שאול כמו משוררים שירי של כזמר
עמיחי. ויהודה יונתן נתן טשרניחובסקי,

 שהקהל רצה הוא הזה שבמיקרה אלא
 מן ייהנה וגם כרטיסים, ויקנה יאהב יבין,

 הסופיסטיקציה, על ויתר הוא אז ההצגה.
 ליום המזמין צעיר בחור על הצגה וכתב

 הערב ובמהלך חברים, כמה 26ה־ הולדתו
 מטאמור- של שורה איתם יחד עובר הוא

פוזות.
 את שהכיר מספר, עצמו ארצי שלמה

 כששואלים .16 בן כשהיה מילבה אשתו
 שלו, הראשונה החברה היתד. היא אם אותו
 פת־ מה ? ״הראשונה :בתדהמה מגיב הוא
 !״שלי השישים החברה היתד, היא !י אום

 כשמדובר הדיעות, לכל רע, לא הספק
שלמה היה 16 בגיל בילבד. 16 בן בבחור

 תנועת־נוער. של ופורש מלך־הכיתה ארצי
 בחושך, מלואו אז רקד הוא כולם, כמו
 הרמה על אותה הרכיב הוא כולם כמו
 חדר- עד אותה ליווה האופניים, של

גדול. נורא והרגיש המדרגות
 הוא הללו והרגשות התחושות כל את

ה של הראשון בחלקה להעביר משתדל
 המחודש המיפגש על שר כשהוא הצגה.

״מה השאר: בין שואל הוא החברים, עם

 בנתה שהעיתונות זמר על מריחואנה, של
 שלמה ומסטול. חשישניק של דימוי לו

 אלי באים פעמים ״עשרות מספר: ארצי
 על- ,אתה לי: ואומרים בהופעה אנשים

 בטח אתה אדומות, שלך העיניים הכיפאק,
 גלולות לי מציעים הם לאללה. מסטול

 ממני ומבקשים כתומות, ורודות, אדומות,
 סמים. נגד אני אבל איתם. להיזרק שאבוא
כל לי ואין בחווייה, התנסיתי לא מעולם

 עצמו, ארצי של השתתפותו בזכות רק ולו
הבמות. אל הבא בשבוע לצאת עומדת

 בשבוע נשאל אילו כי מודה, ארצי שלמה
 ההצגה אם בטוח שאינו משיב היה שעבר,

 הוא כיום החזרות. של השלב מן תצא
 ימים עשרה בעוד יותר. הרבה אופטימי

מופ של שיגרה ואחר-כך הצגת־הבכורה,
 מתחיל הראש אצלו, הארץ. ברחבי עים
הבא. הפרוייקט על לעבוד כבר

 סנטימטר 30 של בגובהנדטנוומות על
בעת ארצי שלמת מדדה

החדשה. מהצגתו חלק המהווה היה־יה, זמר על הפארודיה הצגת
הרומנטי הזוג

היפה בזמרת החזרות במהלך

 מנהלו שרים, אלדד המלחין
 התאהב המופע, של המוסיקלי

בהצגה. המשתתפת שביט, חי
15


