
הבטן ־ רקדנית
 דחז״ת שטרות ו1ודח התביישו התבדה

להופיע? ארצי שלמה הפסיק למה *

חתאומים נל
בת הצעירה בתו משמאלו

 בבני־ מוקף תאומי, מודד הקאמרי, התיאטרון שחקן
 במיקצועה, מורה שהיא חווה, אשתו מימינו :מישפחתו

בצבא. משרתת אשר ,19ת־ בת חעיינת אמירות ,15ה־

 תיקי דיין. תיקי התיאטרון לשחקניתבה נתהוו
 ארצי שלמה של לצידו בעבר שיחקה

 בסירטו בקולנוע, גם תופיע היא הפסים. וכותונת יוסף בהצגה
יצאנית. בתפקיד מוצא ללא דדך יושע, יקי הבמאי של החדש
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 ככתב העובד פרידמן, מיכה של חברתו היא רוחל׳ה לחיים.
ארצי. עם לחגוג באו שניהם ישראל. קול ישל במחלקת־החדשות

 סכין תוחב פרי אולסי
1 1 1 1 1 לפ רוצה הכדורסלן לפיו. 1

 בעוד פרישתו אחרי ספורט חנות תוח
רמת־גן. העיר את מעדיף פרי כשנתיים.

 מכבי קבוצת של הכדורסל לשחקני
מצ הפעם גם למסיבות. זמן יש תל־אביב

ה עונת פתיחת למסיבה. סיבה להם או
ז לא טובה, מספיק סיבה היא כדורסל

 השחקנים חייבים כושר, על לשמור כדי
 במיסעדח אך מבוקרת. אכילה לאכול
 וטרפו הדיאטה את השחקנים שכחו לוטוס

 הבא מכל סיני, אוכל של אדירות כמויות
ליד.

למ הגיע צימרמן ג׳ק האמריקאי השחקן
 פיו כשפתח חבריו את והפתיע בגפו סיבה
 שהוא סיפר, צימרמן עברית. מדבר והחל
 ־ לקרוא שעות שש במשך יום־יום לומד

פר־ מורה לו יש באולפן עברית. ולכתוב

הדרך סוף
 מתרגש ארצי שלמה את ראו כולם

 הכוכב לדעתי, אבל בצוותא, הבימה על
 לסיום שנערכה הגדולה במסיבה האמיתי

 דרכים, בתכניתו ארצי של הופעותיו 500
 הזמר מאחורי שעמד האיש דווקא היה

 הצ׳י שמו גיטרת־הבם. בעזרת אותו וליווה
 מתחילת ארצי את מלחה והוא שטרן,
היום. ועד תפוח בלהקת דרכו

 את הפסיק ארצי ששלמה סיפרו, כולם
 להיות. יכול — עייפותו בגלל שלו המופע

ה להפסקת האמיתית הסיבה לדעתי, אבל
 כמנכ״ל שטח הצ׳י של מינויו היתד, מופע

 בלבד. ג3 בן כשהוא ארצי, הד חברת
ה עם להפסיק חייב שהייתי היא, ,האמת

 הצ׳י. לי גילה עייף,״ פשוט אני הופעות.
 לילה, כל בהופעות להסתובב :לעצמך ״תארי
 בעבודה להיות כבר 8 ובשעה בבוקר לחזור

 לאן״ מוגזם, זה תקליטים, חברת כמנכ״ל
פגש ההופעה אחרי שהתקיימה במסיבה

 זאב החברה, של הקודם המנכ״ל את תי
 הצ׳י של מינויו לפשר אותו ושאלתי לוין,

 היום ״תקליטים :ענה הוא במקומו. כמגכ״ל
 מה להפיק, מה צעירות. לאוזניים עסק זה

 בחור להחליט חייב להקליט ומה ליצור
 הצעירים. הקונים של אוזנם את שמבין צעיר,

לתפ אותו הכשרתי אני בהצ׳י. בחרנו לכן
 פרש לא לוין זאב שנתיים.״ במשך קיד

מועצת כיושב־ראש נשאר הוא מהחברה.

 העשויה ענקית, עוגת־קרס ליד ניצב ארצי שלמה הזמרל י כ א ם י תעל
הערב, הפתעת היתה הזאת העוגה ותקליט. פטיפון בצורת

בשתיה. עסוק היה עצמו שלמה תקליטי־זהב. בשני ארצי של זכייתו את וסימלה

 ב־ס/י׳סצ נתנאל עוזי עם מתחלק המנהלים,
החברה. ממניות

 עובדה הנותרים, 50/?ס בעל הוא מעריב
 שניצר, שמואל של נוכחותו את המסבירה

ארצי. של במופע הצהרון, עורך
 זה. בערב לדבר קשה היה עצמו לארצי

 האחרונה הופעתו לפני ההתרגשות. בשל
 צופה כשהוא האולם במיזנון הסתובב הוא

להופעתו. הנכנסים בקהל
 שאחזה ההתרגשות את להבין היד, אפשר

 בדרכים־לא-דרכים, הצגות 500 לסיים בו.
 זה מאולתרים ובאולמות נידחים במקומות

ל שלמה כשהתחיל בכך. מה של דבר לא
 אנשי רדיו, מפיקי של מלא אולם לפני שיר

 חברים וסתם עיתונאים חברת־תקליטים,
 הצלחתו סיבת את בדיוק הבנתי טובים,

 ללא גיטרה, של פשוט בליווי ארצי. של
הנא הצ׳י על-ידי מלווה כשהוא יומרות,

בם. בגיטרה המנגן מן
 שהלחין פשוטים שירים בחום שר הוא

בעצמו.
 שרים כולם אינטימית, באולם האווירה

ביחד.
אחרי מנדרין, במלון מפוארת במסיבה

 ששלטה הרגועה לאווירה זכר אין ההופעה,
 לגמרי. שונה הוא הסיגנון כאן בצוותא.

וכ בגילופין, כשהוא מסתובב עצמו שלמה
 ״אני :משיב הוא אותו לראיין מנסה שאני

 אני עיתונאים, אצל עכשיו מתראיין לא
ב 12ב־ מחר אלי צלצלי לגמרי. שיכור
לילה.״

אותה אכלו
בסינית
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