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 ליד: הבא מכל סטיוארט רוד על הקהל חשלין ראשון

מלאות בירה ופחיות די־נור זיקוקי בוערים, גפרורים

 של מניעה בו שתוצא אחרי השנייה, בהופעה וריקות.
 לעבת הושלכו מראש, הוזהר שהקהל ואחרי השופטת
 וברח נבהל טטיוארט ופרחים. חולצות כובעים,

הראשון. בערב לעבת שהושלכו הרבים מהחפצים

 בעת ריכוז במחנות לבקר מתעתד הוא
לגרמניה. מסעו

 השתמש אם סלוצקי חיים כשנשאל
 המטורפים הדברים בכל סטיוארט
 שהזמר אמר הוא שלו, בחוזה שביקש

 בכל והשתמש מטורף כמו מזיע
 השתמש הוא שביקש. המגבות חמישים

 שהוצבו הטלפון קווי בארבעת גם
 תיכננו אמרגניו הבימה. על עבורו
בדרום־אפריקה. המסע את דרכם

 שקט בחור .הוא סיפר: סלוצקי
 שיגעונות ובלי מאוד רגוע מאוד,

 שהתב־ המשקאות לכל גם מיוחדים.
 שותים הם שימוש. היה להכין קשנו
 הוא הלהקה. וגם סטיוארט גם המון,

 בעצו. וקול באלאנס הבודק מיקצוען,
 לאיצטדיון הגיע הוא החמישי ביום

 לבדוק כדי אחר־הצהריים 3ב־ רמת־גן
 בקושי בשבת הקול. מערכת את

 באלאנס, לבדוק לא אותו שיכנענו
 הסמוכה בבני־ברק הדתיים בגלל

 עשו ובמקומו הבין, והוא לו הסברנו
שלו.' הטכנאים זאת

 יציל ^
הושגי ^

 כל כבר נכתב בשבת ההופעה ל
סטיוארט להיכתב. שיכול )עמה

 לכבודו שנערכה במסיבה סיפר עצמו
 אחת זו שהיתה בהרצליה במיסעדה
 לא .מעולם בחייו. הטובות ההופעות

 אמר. חושני,' כל־כך קהל פגשתי
 לו חשובה היתה בישראל ההופעה

 בחדרו נשאר השישי ביום מאוד.
 הטלוויזיה בכתבת לצפות כדי במיוחד

 לטלוויזיה הרשה כנהוג, שלא עליו.
 הצוות על אסר אך בהופעה, לצלם
הקלעים. מאחורי לצלם

 להופעה הגיע הוא בשבת
 תחילת לפני שעה שלושת־רבעי

 האוטובוס מיוחד. באוטובוס הקונצרט,
ה דן ממלון אותו אסף  ונסע אכדי

 בחוזה הנגנים. את לאסוף לתל־אביב
 יחכה האוטובוס כי שקבע סעיף היה

 ודלתות נהג עם סטנד־ביי, של במצב
 למיקרה ההופעה כל במשך פתוחות,

חירום.
 ההופעה בסוף שנורו הדינור זיקוקי

 כל להסתלק לאוטובוס לאפשר נועדו
 באיצטדיון. עדיין נמצא שהקהל זמן

 מהבימה, זינקו וסטיוארט המוסיקאים
 האוטובוס לתוך בשמיכות, עטופים
דרכם. את פילסה מישטרה של וניידת

 אשתו באה השבת במוצאי להופעה
 כעשרים אף ילדיהם, שני עם אלנה
 למלון חזרה ההופעה תום לפני דקות

הילדים את להשכיב כדי אכדיה דן

 בערב השישי ביום לגשת הוחלט
 ולהוציא אחיטוב, השופטת של לביתה

 חריפים משקאות הכנסת נגד מניעה צו
 לשטח בפחיות קלים ומשקאות

האיצטדיון.

 עם הצו, את נתנה השופטת
 לבוא לבעלי־המיזנונים אפשרות

 11 לשעה עד לו ולהתנגד לפניה
למחרת. בבוקר

 עם סלוצקי נפגש בינתיים
 .אתם להם: ואמר בעלי־המיזנונים,

 לכם יעזור לא אבל להתלונן, יכולים יי
 הבעיה את נפתור בואו דבר. שום

 ימכרו שבעלי־המיזנונים סוכם ביחד.״
 בבקבוקי־פלסטיק קלים משקאות
 לא כלל חריפים משקאות וכי פתוחים,

בירה. כמובן כולל ימכרו,

 לרוד הועבר בצהריים השישי ביום
 צר של מתורגם העתק סטיוארט
 במישטרה פגישה התקיימה המניעה.
 ככתבו הצו את לקיים והוחלט

 אף סטיוארט, את ריצה הצו וכלשונו.
הפגועה. בבירכו מכאבים סבל הוא

 את הפצוע הזמר אל הזעיק סלוצקי
המחל־ סגן־מנהל נרובאי, יעקב הד״ר

 תל־ בבית־חולים האורתופדית קה ~
 והרגיע מנוחה הזמר על שציוה השומר,

 הרפואי טיפול את שקיבל אחרי אותו.
 הוא סטיוארט. של מצב־רוחו השתפר

 לרחוץ ילדיו ושני אשתו עם ירד
 יצא שישי ובליל אכדיה, מלון בבריכת

שלו שומר־הראש ועם אשתו עם

 הרוסית במיסעדה לארוחת־ערב
שבטיילת. רוסלקה

 ממחשב ^
בדתיים

 כמו לבד. נשארו לא להקתו ברי ^
 שהגיעה סטיוארט, של אשתו1 1

 עם חופשה כאן לבלות כדי לישראל
 שני של נשותיהם גם הגיעו בעלה,
 מצאו האחרים ואילו בתיזמורת, נגנים
 להם שחיכו ישראליות, גרופים להם

 התגוררו שם בתל־אביב, דן במלון
חברי־הלהקה.

 בקיאות גילה סטיוארט רוד
 הוא בישראל. שקשור מה בכל מפליאה

 שאלו אמצעי־התיקשורת שבכל סיפר
 בישראל. להופיע פוחד אינו אם אותו
 אלא פוחד, שאינו רק שלא אמר הוא

 במסעו היחידה הארץ היא שישראל
 עם חופשה לבלות מתעתד הוא שבה

 ביקרה כי סיפרה אשתו וילדיו. אשתו
שנתיים. לפני פרטי בביקור בישראל
 טיול איתו ערך סטיוארט של נהגו

 ירדו והשניים תל־אביב, ברחובות
 דיזנגוף וברחוב המדינה בכיכר

 ביום בחלונות־הראווה. והסתכלו
 לים לטיול סטיוארט הוסע הראשון
 כי סיפר הוא וירושלים. מצדה המלח,
 שנה חצי שבילתה דוברת לו היתה

 על לו סיפרה ושהיא בישראל, בקיבוץ
 שההיסטוריה אמר הוא כאן. שקורה מה
וכי לליבו מאוד קרובה היהודי העם של

ת ן ך ן ן ן  חולת צעירה ושרו. רקדו חושים, לטירוף נבנטו צעירים ן
 היא דחוף. לטיפול ונזקקה חנק התקפת קיבלה אטטמה |1 1 □

לביתה. ושוחררה טיפול קיבלה שם לחדר־מיון, אמבולנט על־ידי הובלה

בהתקף־לב^ לקה אחד
המתעלפים הראשונה. העזרה תחנת אל מובלת פת

 לקה חמישים בן גבר החוצה. לבימה מתחת הועברו
 של בניידת התורן הרופא על״ידי ונשלח בהתקף-לב

טכנה. מבלל יצא הוא ביילינטון. לבית״החולים שח׳ל

 יותר, מאוחר הגיע סטיוארט לישון.
במיסעדה. לבלות הלכו והם התקלח

אל ר ש  שעתיים הגיעה היא לי
 בעלה. של המטוס שהגיע לפני )

 הילדים את להשכיב נסעה היא מהשדה
 שבאה הצמודה שהאומנת ובזמן במלון
 לשדה חזרה היא בילדים, טיפלה איתם

בעלה. את לפגוש
 ביום ישראל את עזב סטיוארט רוד
 לדרום־אפריקה. חכור במטוס השני,

 שהביאו לאמרגנים מרוצה. היה הוא
 החוויות אחת זו היתה כי אמר אותו

 את שכח הוא שלו. בקריירה הגדולות
 הפסיקה ובירכו הפחיות. תקרית
 לו יעץ שהרופא למרות לו. להציק
בדרום־אפריקה. גם רופא לראות

 אם אותי שאלו לישראל ״כשבאתי
 מיריות מהמילחמה, פוחד איני

 שאצטרך לעצמי תיארתי לא ומטנקים,
 את הזמר סיכם בירה,״ מפחיות לפחוד

ביקורו.
■ ישי שרית
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