
 לארץ, ולעלות להינשא השניים החליטו
 הזוג הגיע 1970 בשנת כך. עשו ואמנם
 תיקוות, הרבה ועם הקטנה בתם עם הצעיר

הרא בין היו הם בירושלים. והשתקעו
 נווה השיתופי המושב את שהקימו שונים

ירושלים. ליד אילן
 פתח ג׳אז, וחובב פסנתרן שהוא צ׳רלי,

 אך ג׳נגו. שנקרא מועדון־ג׳אז בירושלים
היתק קשיי־קליטה, של וחצי שנה אחרי
 המסורבלת, הישראלית בביורוקרטיה לות

הח קשה, כלכלי ומצב השניה בתו לידת
לאמריקה. לחזור בני-הזוג ליטו

 זכורים בארץ האחרונים השבועות ששת
 ואכזבה מרירות עם דבר. לכל כסיוט לו

 טכסם, ביוסטון, והשתקעה המישפחה חזרה
 תוכניות כמפיק עבודה צ׳רלי קיבל שם

 היהודי. הקהילתי המרכז של אמנותיות
המ התמנה הצלחה של שנים כמה אחרי

 ברית בני במיסדר רם־מעלה לתפקיד פיק
 טיולים על אחראי היה שם האמריקאי,
ב לגור עבר הוא לישראל. מאורגנים
הפעי את לארגן התחיל ומשם וושינגטון,

 לכבוד האמנים מופע אחרי שלו. לויות
 כיום ברית. בני את עזב לישראל, 30ה־

 רבות תיקוות בעל עצמאי, מפיק הוא
 את להביא יצליח אם מגוונות. ותוכניות

 קרן גם בוודאי רוצה, שהוא האמנים כל
הרוו את רווחים. קצת תראה שלו כינרת

 יקים בעיירות־פיתוח, ישקיע האלה חים
מקומיות. ולהקות תיאטראות תיזמורות,
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דילן בוב ר3~ז ~ *יע&ן אמרגן
אלברשטיין חווה עד סטרייסנד, ברברה דרך סיימון, מפול

 ניסו והכל — כזה דבר ייתכן איד —
 לא מעולם כזאת החלטה כי לה להסביר

 נדונה לא גם מעולם ענתה: היא נפלה.
 התחלה.״ יש תמיד כזאת. בקשה

 החלו החברים מהומה. פרצה בקיבוץ
בשא ודנים ברעהו איש האשמות מטילים

 פעם כזה?״ עסק־ביש לסלק ״כיצד לה
 הפכו עתה וחששו. גיחכו כד אחר שתקו.

להיסטריים.
 מה לעשות ״רגילה שהיתר, חברתם, אך
 רק היא ויתרה. לא אחרים,״ עושים שלא

 עם בצוותא חיים לה שיאפשרו ביקשה
חברתה.

״אוהבות.״ אמרה, כד השתיים,״ ״אנחנו

עסקים
א וגידל■ ם אוו מבי ל כו

 שהביא ,האיש הוא מי
 דהמתברנן מוז, יי ס פדל את

? ן7די ברב את להביא
 רזה, נמוך, הוא 36ה־ בן פישמן !צ׳רלי

 מגילו. יותר צעיר ונראה ממושקף, מזוקן,
 בתל-אביב הילטון למלון נכנס כשהוא

 איתו מחליפים אותו, מכירים העובדים כל
 שעות, לכמה חדר מייד לו מקציבים מלים,

 התכופות הישיבות את לקיים שיוכל כדי
שלו.

 המספרות המודעות כל על מתנוסס שמו
גם שמו פלאק. רוברטה של ההופעות על

 ישראל הכל, אחרי שיבוא. ברעיון אותו
 בשביל המפה על מקום עוד רק לא זה

 סיימון פול אל שתדבר ארץ זאת האמן,
 לישראל באים לא כמוהו אמנים היהודי.

 משהו יש לגביהם רווחים. לגרוף כדי
 את לראות סקרנות קיימת במדינה. מרתק
 זה הרף. ללא בחדשות הנמצאת הארץ,

 הקהל את כבש ראה, בא, סיימון עבד.
מהביקור. נהנה ואפילו בסערה

ב אותו להביא צ׳רלי התכונן בתחילה
 ברגע אך הישראלי, הפסטיבל עם שיתוף

 מהתוכנית, הפסטיבל הנהלת נסוגה האחרון
 תוך מדי. גדולות כספיות הוצאות בגלל
 למצוא צ׳רלי הצליח בילבד ספורים ימים
 לכאן. המופע הבאת את שיממן אחר, גוף

ההו את לקחה חגיגות-השלושים ועדת
 צ׳רלי הקים ובאמריקה חסותה, תחת פעות

 ש־ הלהקה הוצאות למימון מיוחדת קרן
יהו כמה אירגן הוא עימו. הביא סיימון

יש למען לתרום המוכנים עשירים, דים
 עצמו סיימון כינרת. קרן את וייסד ראל,

 פה, ההופעות עבור כסף כלל לקח לא
יקרה. היתד, שלו הלהקה אך

 לו שהיתה האמנותית ההצלחה כל עם
 דולז־. אלף 40 הקרן עליו הפסידה כאן,
 מממיפרשיו הרוח את הוציא לא זה אד
 צמאים כמה ראה הוא להיפך, פישמן. של

 גבוהה איכות בעלות להופעות הישראלים
בינלאומית. ברמה אמנים של

 שסיימון אחרי מייד דילן. בוב גם
 את לארגן צ׳רלי התחיל הארץ, את עזב

אמריקאית הכושית הזמרת של בואה

 מאד, עסוק הוא אך הזמן, כל בקונצרטים
 נמצא הוא וכרגע ענקי, צוות לו יש

יס הדברים אם באירופה. במסע-הופעות
היש הקהל יזכה רוצה, שצ׳רלי כפי תדרו
, לראותו. ראלי
 בלום־ צ׳רלי שוחח סטרייסנד ברברה עם

בקונ הרבה מופיעה לא היא גם אנג׳לס;
 מבוקשת כוכבת-קולנוע היא היום צרטים.

 גם אלא במישחק רק לא ועסוקה מאד,
 מעניינת ישראל אך סרטיה. של בהפקה
 לתאם רק צריך לבוא. רוצה והיא אותה,

 מישהו יש ואם ביחד הפרטים כל את
 האיש הוא צ׳רלי — זאת לעשות שיוכל

לכך. המתאים
 רק לא תממן כינרת קרן *רךי1ב מי
 ב- מיפעלי־אמגות גם אלא אמנים, הבאת

 עיר-פיתוח לכל ״אם בארץ. עיירות־פיתוח
 יותר יקומו אולי אחד, קולק טדי יהיה

הוא. אומר שם,״ אמנותיים מיפעלים
ישרא באמנים עניין מגלה גם צ׳רלי

ה את לאמריקה. מהם כמה ומביא ליים,
 אלברשטיין חווה של האחרון סיור

 הוא רבה. בהצלחה אירגן הוא באמריקה
 לסיבוב-הו- הפרברים צמד את הוציא גם

 את לארצת-הברית להביא ורוצה פעות,
ליל תוכנית עם פרידלנד דליה השחקנית

 כספי, ומתי יובל, חנן עם נפגש הוא דים.
הקיבוץ. של המחול ולהקת בת־דור להקת

 ישראל הסיוטי שבועות ששת
 עוד רבות. שנים כבר צ׳רלי את מעניינת
 גילה הולדתו, עיר בנידיורק, צעיר כשהיה

אשתו, פרל, את הכיר כאשר בארץ. עניין

שכיות 45 במשך
מת. !האיש !חיוה
לתחייה קס ואז

 מנתח־ גור, דני הפרופסור של הצוות
ל הובהל תל-השומר, מבית־ד,חולים הלב

 ערבי פועל הובא ביודהחולים אל פעולה.
 שפגע מסמר פלט אקדח־מסמרים מאשדוד.

בליבו. נתקע המסמר הפועל. של בחזהו
 תצלום־רנטגן רק הגיע החולה עם יחד
 זה תצלום על־פי מלפנים. שנעשה אחד,

תקוע בדיוק, היכן, לדעת היה אי־אפשר

גור פרופסור
ומוות חיים בין דקות 45

בתצ צויד היה זאת, לוודא כדי המסמר.
נוספים. לומים
 מיק־ בחוגי אגדה שהפר בן־טבריה גור,
 הוא התצלומים. על לוותר החליט צועו,

 בחדר-המיון. החולה את העביר לא גם
 שולחו־ על האיש הועלה הגיעו עם מייד

חזהו. ונפתח הניתוח,
האיש. מת רגע באותו
 במהי- נחשף הלב נואש. לא גור אולם

 האיש. להחייאת בטיפול והוחל רות־הבזק,
 האיש החיים. אליו שבו שניות 45 כעבור

לתחייה. קם
 כי ברור היה יום כעבור הושלם. הניתוח

ממותו. כתוצאה מום בשום לקה לא האיש
 למוח בל-יתוקו נזק נגרם בדרך־כלל,

ב למוח הדם אספקת נפסקת אם האדם,
 עיכוב נגרם היה אילו שניות. 180 משך

 היה נוספות שניות 15ד דקות שתי של
לצמח. ביותר, הטוב במיקרה הופך, האיש

)44 בעמוד (המשך

 איש אך לחשוש. הקיבוץ חברי התחילו
לאיש. הפריעה לא והיא לה הפריע לא

 הדשא, על שעות לשבת נהגה היא
ה את ממבטים. חוששת הבריכה, בפינת

 ספרים כשערימת בקביעות, פקדה ספרייה
העל לא החטוב גופה על להחלפה. בידה,

מכנ רק — חצאית או שימלח מעולם תה
 נענית. היתד, לא הגברים ולמבטי — סיים

 מהנח״ל והצעירים מחו״ל המתנדבים גם
 מגיעה היתד, האוכל לחדר העסיקוה. לא
 המקום את עזבה וכשסיימה האחרונים, בין

 עד שמאלה. או ימינה ראשה להסב מבלי
 הודעה מבלי לה, ונסעה קמה אחד שיום

מוקדמת.
 איש אך אחריה, ״חיפשו תרז: מספרת

 נכנסה סוף־סוף כאשר היא. היכן ידע לא
 מלווה גדול, רעש קם חברתה, עם בשער

זעקה נשמעה באסיפה ותדהמה. בציחקוקים

 פול האמריקאי הזמר של במודעות בלט
 פול את לשכנע שהצליח הוא סיימון.
 אחרי קונצרט, ויתן לישראל שיבוא סיימון
באמ קהל לפני הופיע שלא שנים שלוש
 מופיעה אינה פלאק רוברטה גם ריקה.
 אותה שיכנע זאת ובכל קהל, לפגי הרבה
לארץ. לבוא
 לפני הביא הוא הג׳אז, נגן גץ, סטן את
האמ הכוכבים הצדעת תוכנית את שנה.

 שהוקרנה בטלוויזיה, לישראל ריקאיים
הוא. הפיק האחרון, ביום־העצמאות

 סיימה פול על אלף. 40 ■ההפסד:
 הוא ארצה. שבא לפני וחצי שנה עבד
 ושוחח בניו־יורק במיסעדה אותו פגש
 סיימון לישראל. שיבוא האפשרות על איתו
 באמריקה, מאד מפורסם זמר אמנם הוא
 לקראת שש שאינו ושקט, ביישן אדם אך

להדליק הצליח צ׳רלי גדולים. קונצרטים

 בניו- אותה גם פגש הוא פלאק. רוברטה
 שהוא בזלי, סטיוארט בעלה עם יחד יורק,

 על איתם דיבר הוא עסקיה. מנהל גם
 מעדיפה שהיא לו סיפרה רוברטה ישראל.

בהק מתרכזת היא בקונצרט, להופיע שלא
שוכ היא ארוכה, שיחה אחרי אד לטות.

בארץ. ולהופיע לבוא והסכימה נעה
 צר׳לי יחזור כאן, תסיים שהיא אחרי

ההו את לארגן ויתחיל לארצות־הברית
 ורין, בן הכושי הזמר־רקדן של פעות

 שם שורשים, בסידרודהטלוויזיה שנראה
 מעוניין דווקא ורין ג׳ורג׳. צ׳יקן את גילם
 בפרטים לטפל רק צייד ארצה. לבוא
 היחידי היה ורין וכסף. תאריכים כמו
 במיפגן שהופיע האמריקאים האמנים מכל

בעברית. בשירים לישראל ההצדעה
 הזמר על גם מדברים ודין בן מלבד

מופיע אמנם דילן קל. לא וזה דילן. בוב
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