מטיאורית באה הנפילה .פירוציי
נקלעה לקשיים ,ולפתע מצא סמי
ולצר את עצמו נופל מאיגרא רמה
לבירא עמיקתא .״לניצחון הרבה אבות,
הכישלון הוא יתום,״ אמר פעם הנשיא
האמריקאי המנוח ג׳ון פ .קנדי ,ואיש
לא יכול היה לומר רבר המתאים יותר
למצבו של ולצר .ברגע שבו החל מאבד
את עסקיו גילה לתדהמתו כי כל אותם
״חברים״ שהיו לו נעלמו ואינם .ככל
שהחמירו הקשיים הכלכליים ,החמירו
גס הבעיות המשפחתיות.
סמי ועליזה זלצר ,הורים ללין
ואוריאל ,התגרשו .עליזה נישאה
לבמאי מופעי־בידור נודע ,וחיה כיום
באושר ובעושר עם בעלה החדש ,שני
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הופעתם היוצאת״דופן .סמי נהג לתכנן לו ולעליזה בגדים מטורפים
לחלוטין ,ועל חבריהם הקרובים נמנו הפאנקיסטים הידועים ביותר בעיר.
בתמונה עם שניים מעובדי החנות המטורפת ״פירוצ׳י" בבוורלי־הילס.

מצליחה בכיכר״המדינה ,הייתי מלך
בחיי החברה ,מיליון חברים ,כל ערב
מסיבות .היתה לי דירה בכיכר״המדינה,
עוזרת־בית עם לינה ,מפרו ,מה עוד היה
צריך? לכאורה שום־דבר .אבל תמיד
היו לי עיניים גדולות .הרגשתי שהארץ
קטנה עלי ,הרגשתי שפה ,למרות שאני
חי ברמה שהיא הרבה מעל לממוצע,
למרות שאשתי עליזה נחשבת
לספרית־צמרת ומרוויחה הון־עתק ,אני
סתם ספר .חשבתי שאם אסע
לאמריקה ,אוכל לבטא את הכשרונות
האמנותיים שלי ,היתה לי תחושה שפה
בארץ לא יעריכו את הכישורים שלי.
אמריקה ,כך הייתי בטוח ,היא המקום
בשבילי.
אשתי עליזה לא רצתה לעזוב את
הארץ .היא זכתה פה ,ביחד עם אחותה
בתיה ,להצלחה עצומה .שתיהן היו
בעלות עסק משגשג .אני הייתי בעל

הבאתי אותה לשם וניתקתי אותו
מהמישפחה .שנינו התחלנו לעבוד
במיספרה בבוורלי־הילס .שכרנו דירד
גם כן בבוורלי־הילס ,כי רציתי ישו
סטייל .אני אוהב סטייל .קניתי מייד
שתי מכוניות אמריקאיות ,שכרתי
עוזרת עם לינה ,ושיחקתי את אמריקה
אני מוכרח להודות שבניגוד לאשתי
בעיני אמריקה מצאה חן .כמעט מייד
יצרתי קשרים עם אמריקאים ,רובב
בעלי עמדה ,רובם מבוורלי־הילס
עליזה ,לעומת זאת ,התעקשה לז
ללמוד ויצרה ,בניגוד לרצוני ,קשרינ
עם הקהילה הישראלית ,שלי מעולב
לא היה שיג ושיח עם חבריה.
במסגרת העבודה שלי במיספח
בבוורלי־הילס ,הכרתי את מי שחיתו
פעם מלכת־יופי רונית רינת .סיפרת
לרונית שיש לי חלומות ,שאני רוצו
)המשך בעמוד 60

ילדיה ושני ילדיו ,בבית הוליוודי
טיפוסי בבוורלי־הילס.
סמי זלצר ,שהגיע לפני חמישה
חודשים לביקור משפחתי בישראל,
החליט לחזור לארץ .מי שהכיר את
זלצר בתקופת שהייתו באמריקה ,לא
היה מעלה בדעתו שהאיש שרצה מאוד
להפוך אמריקאי לכל דבר ,יחזור אי
פעם לישראל.
כיום הוא יושב על המזוודות
בדירתו השכורה בשיכון בבלי בתל־
אביב ,ומחכה לחפציו ,הממתינים
בנמל .תוך פרק זמן קצר שכר חנות
ברחוב בן־יהודה בתל־אביב ,וכעת הוא
משפץ אותה ועומד לפתוח בה מכון
לתסרוקות ולביגוד.
ה \ ך * | 1עליזה עם ג וזר איבר,
 #1 11111גדול ספרי הוליווד,
שנתן לה ולאחותה בתיה ,את
ההזדמנות הראשונה ,בארה׳ב.

מספר סמי זלצר:

בשנת  1972הייתי אחד האנשים
המצליחים ביותר בתל־אביב .הייתי
נשוי לאשה יפהפייה ,היתה לי מיספרה

עסק משגשג לא פחות .עליזה היתה
קשורה מאוד למישפחה שלה ,לחברים
שלה ,לארץ .היו לנו ויכוחים מרים
בנושא ,אבל אני לא הייתי מוכן לוותר.
הרגשתי שאני מוכרח לרדת לאמריקה,
שקשה לי בארץ ,שצפוף לי בארץ,
שאני ממש נחנק .התעקשתי מאוד.
ולבסוף היא ויתרה לי.
בשנת  ,1977כשבתנו לין היתה בת
שנה ,חיסלנו את כל העסקים ,מכרנו
הכל ונסענו ללוס־אנג׳לס עם הרבה
,מאוד כסף .אני יודע שבשנה ההיא היה
גל ירידה עצום ,אבל עם יד על הלב —
אני לא ירדתיבגלל הגל הזה ,לא ירדתי
בגלל שכולם ירדו .יררתי כי הייתי
ספר והרגשתי שאני אמן.
השנה הראשונה בליס אנג׳לס
הייתה קשה .עליזה ואני רבנו בלי
הפסק ,היא לא יכלה להסתגל
לאמריקה ,וכל הזמן בכתה ושאלה למה
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