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)12 מעמוד (המשך

בשאי מלא בפה להודות חושש אינו מד״״
 עד הרבה, כל־כך מדבר הוא אבל פותיו.
 ההכרזות, מרוב לבצע. צורך חש שאינו

 ב־ נתמוך הבה :המסקנה נרגע. המצפון
התנחלויות. למנוע כדי בגין שילטון

חיפה :דדן, אפי

שרון את דחף סימון
אנ במדות ),2084( הזה העולם בגיליון

 פלאטו ח״כ בנושא ידיעה התפרסמה שים,
 שרון מר כדלהלן: עיקרה אשר שרון,
 נכח עצמי, לפרסום ברק בכל בוחל ׳שאינו

התר בהיכל סימון אפריק הזמר בהופעת
 עלה השירים אחד באמצע בת״א. בות
 סימון אפריק את לנשק לבמה שרון מר

 העלה שרון מר בוז• בצעקות הגיב והקהל
בצע זכתה היא וגם לבמה, אנט אשתו את

בוז. קות
 וכ־ בכלל הזה העודס של ותיק כקורא

 נדהמתי בפרט, סימון אפריק של אמרגנו
 אלו, שורות למקרא

 בהן. האמור כל על
דב להעמיד ברצוני

 ו- דיוקם על רים
ל אחת אמיתותם

אחת:
הוז שרון מר •

 על־ידי אישית מן
פס תיאטרון מנהלי

ב נוכח להיות גות
 סימון אפריק הופעת
ה התרבות. בהיכל
 מצד באה יוזמה

 וזאת, התיאטרון
האי קשריו עקב
 פלאטו מר של שיים
 מסיבוב (עוד סימון אפריק הזמר עם שרון

 מנהלי ועם בישראל) .הקודם הופעותיו
פסגות. תאטרון

 אפריק ירד השירים, אחד באמצע 9
 (כפי הקהל בין והסתובב מהבמה סימון
 ובא הופעותיו) בכל לעשות הוא שנוהג

 חרף לבמה והעלהו שרון מר אל במתכוון
 אפריק כן. לעשות שדון מר של אי־רצונו

כ וזאת, שדון מר של ללחיו נשק סימון
 אפ־ שרוחש מיוחדת אישית חביבות הבעת

 אפריק ולאישיותו. שרון •למר סימון ריק
 רבות פעמים שרון מד אצל התארח סימון

 של אשתו לה. רב זמן ביניהם, !והחברות
 על־ידי לבמה הועלתה אנט, שרון, ימר

ש התנגדותה, חרף וזאת, סימון אפריק
שב הצופים 3000 על־ידי היטב ניכרה
 סימון אפריק כי בעליל וניראה אולם,
הבמה. אל אנט את בכוח דוחף
 זכו אלו אירועים כי נכון זה אין 9
 הוא ההיפך בוז, של בקיתונות הקהל מצד

 לאשר כף מחא הקהל ישל חלקו הנכון.
 סימון אפריק ועוד, זאת הבמה. על התרחש

 על ולאישתו שרון למר לב מכל הודה
 היה הוא ורק ־שהוא יוצא־הדופן, המחווה
 !נראה האמור, כל על לה. הישיר הגורם
 שלא הגיב שרון מר דווקא כי בעליל

 אפריק על־ידי לבמה הזמנתו על בנוחות
 המהירה ירידתו היתה לכך וכהוכחה סימון
 אפריק של רוחו למורת הבמה מן שלו

הקהל. מצד מחיאות־הכפיים ולקול סימון
תל־אביב פסגות, תיאטרון לופו,

 כיצד כלל צויין לא אנשים במדור 9
 המופע אל פלאטו־שרון שמואל ח״כ הגיע

 הוזמן כי שהעובדה כך סימון, אפריק של
כר רכש ולא סימון של אמרגניו ידי על

 שרון מר לעניין. נוגעת אינה בכספו טיסים
 בעיקבות הבמה על לעלות כלל התנגד לא

 שעשו (כפי התנגד אילו סימון. אפריק
 הבמה. אל מגיע היה לא בקהל), אחרים

 עליו כופים שאין כאיש ידוע שרון מר
 מאד קל היה רצונו. נגד דברים לעשות
הבימה. על למי נושק מי להבחין

 שגילתה כביכול, ההתנגדות, סימני 9
ש סימון אפריק כלפי פלאטו־שרון אנט

 לא הבמה על לעלות בכוח אותה אילץ
 אילץ אכן אם היציע. מן משוס־מה ניראו

 בכוח פלאטו־שרון הגברת את סימון מר
 נימוסים בעל שהוא הרי הבמה על לעלות
 גברת לדחוף מנומס זה אין ביותר. גרועים

בכוח.
 שרון מר .כי בידיעה נאמר לא 9
 ״צעקות אלא בוז״ של ב״קיתונות זכה

 להעיד מוכנה חזה העולם כתבת בוז״.
 מצד בוז קריאות שמעה במו־אוזניה כי

הקהל.

לופו

המתים עם חשבונות חיפול
לאמן הנחתם מד#ע להבין לי קשה קצת

2086 הזה העולם


