
רמלה, תושבי על ביותר הנערצת הזמרת היא צ׳ארלס טינההמעריצים
 בה הדיסקוטקים ריבוי בגלל הישראלית בליברפול הידועה

עליהם הנערצת הזמרת כאשר קשות אוכזבו הרמלאים בה. שנולדו הרבות ולהקות־הקצב

1|1) | | |*1  לדיסקוטק, לרדת צ׳ארלס טינה לבסוף הסכימה שנרגעה, אחרי ן1
 שחיכה לקהל אמרה ומבוהל חפוז ובקול בידה המיקרופון את לקחה י■ 1111^11
מהמקום, להסתלק ומיהרה ולהתראות,״ תודה ״שלום, ארוכות: שעות משך לה

 והמתינו רב איפוק גילו זאת עם יחד בפניהם. ולהיראות מהמישרד לצאת סירבה
 אחרי לבמה, צ׳ארלם טינה לבסוף כשעלתה לזמרת. תמימות שעות ארבע בסבלנות
רב. זמן במשך רמות ובשריקות סוערות כפיים במחיאות פרצו הארוכה, ההמתנה

 ׳עזבוז עצמו. היא גרין. ׳שבבתגול בביתם
 ת־ וגז יריב זימן ליפני יכביר העוני ׳שברבת יאת

ש בסארי ׳מידות רחב בבית כיום גוררת
מעו עקרת־בית היא לדבריה לונדון. יליד
 קניות עורכת הבית, את ׳בעצמה מנקה לה,

 ונהג, עוזרת של ׳לשירותיהם נזקקת !ואינה
 באופן מטפלת היא ׳אחרים. פופ זמרי כמו

 בין ומהתלת מחליפה ישלה, בתינוק ,אישי
 בחיו״ל בהופעות ׳וכשהיא לקונצרט. קונצרט

 כי ישלה, האימא אצל אותו ׳משאירה היא
©ומסת. היא עלייה ירק

 כוס על צ׳אירלס טינה סיפרה זה כיל את
 פולטת: כשהיא לימינה, מנה בין ויסקי,

 יהודית! חתונה כמו נראה זה ״אלוהים!
 לא אני אבל יהודים, ,אוהבת ׳באמת אני

 יותיר אוכלים הם אוכלים, ׳שהם איך אוהבת
 גדולה נגיסה ׳נגסה אמירה ׳ואגב מדי.״

לפניה. מונחת ■שהיתר, קצפת בעוגת
הדיסקו לאחד לביוא חוגי לד, ©שהציע

התז חברי בהתלהבות. קפצה שלו טקים
 כי להוגי והבטיחו כמוה, התלהבו מורת

 טינה מאולתרת. הופעה במקום ירביצו
 פור־ חתיך שלה, ההקשה כילי לנגן ׳פנתה
 שיגעון, ״איזה גאדדוס: ליואיס בשם ׳טוגזי

 במצב יצאה ׳והחבורה לרקוד!״ ימתח אני
הדיס לניוון הבית, יאת ׳ועליז מרומם רוח

קוטק.
 טינה של מכוניתה ■שהגיעה לפני קצת

 שציפה האדם נחיל את גילחה לדיסקוטק
 כשנרגעה ׳להיסטריה. נכנסה או־אז לה.

המרובה ה־שיבינוע מלאכת לאחר מעט,

 גארדויב, •ליראים המוסיקאי בה שהשקיע
 בענייים אמרה ישלה, קרוב ידיד גם שהוא

 שהבטיחו לי להגיד צריכים ״היו :דומעות
ש הפניתי בפניו. אופיע ׳שאני הזה לקהל

 לי שאשתה הכנתי לבלות, ■אותי לוקחים
 בנעימים. שאבלה שארקוד, בכיף, כוסית

 שלי מהשם שעושים לעצמי ׳תיארתי ילא
 כילי או אתי להתייעץ •בלי שרוצים מה

קודם.״ לי להודיע
צ׳אר* טעה הוכיחה ימעט ׳שנרגעה אחרי

 קפריזות בלי אך כוכבת, אומנם שהיא לס
 לא כאמת שהקהל כשהבינה כוכבת. ׳שיל

 רק רוצים באמת המעריצים וכי בה יפגע
 לדיסקוטק להיכנס הסכימה יאותה, לריאות
שילום. ׳ולהגיד

 דחו־ חשוכים, מחסנים דרך חיא.הרעפת*
 חרר־השירו- דרך ישמן, ׳ופחי קמח שקי סים
 עלתה המועדון. בימת אל הגבירים שיל יחים
בעב שליום אמירה חפוז ׳ובקול הבימה על

 להגיד ״רציתי :לאנגלית עברה וימייד רית
׳ולהתראות.״ תודה, שלום,
 שיבה דרך באותה להסתלק מיהרה היא
 והתחילה נרגעה ׳במחסן, למעלה, באה.
 ׳שהוצמדה, הציבור יחסי אשת לחייו־. ישוב
 קורבן של אלימניתיו מימנו, אילנה בארץ, ילה

 להזמין ניסתה דומניו, יוסף הספורטאי מינכן
 שאול הצייר של כביתו יל,מסיבה ,אותה
 בחלק ׳המופיע יוני, הזמר שיל ׳אחיו נמרי,

 סירבה היא אך ישלה. המופע של הראשון
 ללכת מחה אני לי, נהרס ״הערב :׳ואמרה
לשקט.״ זקוקה אני לישון.

 נירפא הוא אך בתיו, ,בחיריה ישיבה קאיריירה
׳והירבה. — כסף הביתה להביא כישהתחיילה

 בסועדון־היריקו- הופיעה לאחר־מכן שנה
הת־ ,לונדון של שבווסט־אנד אמפייר, דים

 תקליטים והקליטה ׳אולפן כזמרת פרסמה ,
 האיש את פגישה אז ׳שונים. בשמות ,רבים

 והמפיק המנצח חייה, מהלך את ׳ששיניה
 בדיוק שהיה יהודי, ממוצא לונדוני בידיו.
 בידו ללחם. ׳ורעב מפורסם לא — כמוה
 הפכו הוא וגם היא גם ׳ומאז, יאותר. הפיק

מיליונרים. — ׳לדבריה —
כש ישנים, שילוש לפני התרחש זד. כיל
 והייתה ווב טינה עדיין נקרא צ׳ארלס טינה

 האחרונות השנים ׳שלוש .במשך .20 ■בת
 אני כמו שלה, התקליטים אלבומי הפסו

 רקדי ליבי, את הצת לאהוב, אוהבת
 של סיפור אחרים, ורבים הקטנה גברתי

 כשם־ שאימצה טינה, שיל ׳חייה הצלחה. •
 צ׳אר- אביה, של הפרטי ישימו את מישסחה

״׳הת :;מספרת היא לבלי־הכר. השתינו לס,
 חברת־ כבוקר. שמפיאביה לשתות חלתי

וב־ סזוחים בזרי ־ אותי הציפה התקליטים
 ׳שאני ׳שלמרות ומכיוון ׳שימפאניה. ■ארגזי

 ׳שתיתי אז תה שונאת אני גיזעיית ׳אנגליה
 מההרגל נגמלתי לא היום וער ׳שמפאיניה,

הזד,.״

הבת ״אני  או
ם!״ הודי י

ה פני 6* ה שנ א ש ל צ׳אירלס טונה ני
למ בלהקת־קצג. גיטאריסט ווב, בידני /

 לא שלהם הזהים ׳שמות־המישפחה ידות
אר לפני מישפחיתי. קשר כל ביניהם היה
מאבם, בכורה בנה יאת ילדה היורשים בעה
 של משותפת ׳תמונה בגאווה שולפת והיא
 איליה יצטרף בעלה כי ומכריזה והבן האב

השבוע. עוד בארץ
הוריה, אצל טינה השאירה הילד את

* ד ד  המוסי־ כאשר מעיניה דימעה מוחה הדיסקו כוכבת ה
411^  שלא טינה, אותה. להרגיע מנסה גרדוב, לואיס קאי, -

 שנרגעה, אחרי פחד, מרוב היסטריה נתקפה רב, כה לקהל ציפתה
למוות נרמסה שכימעט מכך נובעת שלה אימת־הקהל כי הסבירה

ה הפאלאדיום באולם הופיעה כאשר נלהבים מעריצים על־ידי
 נתקפה שס גס הספורט בהיכל הופיעה מכן לאחר ערב לונדוני.

 שאחרון עד תמימות שעתיים חיכתה ההופעה אחרי קהל, אימת
מחדרה. לצאת הזמרת הסכימה אז רק השטח, את עזב המעריצים
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