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חבלנים! אחרי במירדף לה?ןת״קצב
ו להיות, זו יכלה נהדרת כותרת איזו

סיפור? איזה
 כזה סיפור שתקרא הרבה, הסר היה לא

 מספר חסר, שהיה מה ועל השבוע. בגיליון
 סיים אשר הזה העולם כתב זכרוני, רפי

ברצועת־עזה: שרוח־מילואים השבוע
 החדש־ם לכוכבים כיפאק פעמים שלוש

. הזה העולם ולמערכת . .
עירו באולם הושמעו לא ״קריאות־ההידד

 בחדר־האוכל אלא כלשהו, דיסקוטק או ני
 כשגויים־ שירתתי. בה יחידת־מילואים של
ל להם שאדאג החבר׳ה ממני ביקשו תי,

ה בין הזה. העולם של סדירה אספקה
 כמה הופיעו ליחידה, שהגיעו גיליונות

 ועל הישראליות להקות־הקצב על כתבות
 הזה. העולם בחסות הנערך פסטיבאל־הקצב

 אוכלים איך ידעו לא המילואימניקים רוב
השירות, סיום מועד כשהתקרב כזה. דבר

 ספורות דקות תוך
וחיי חיילים החלו
ה לקצב לרקוד לות

מנגינות.
 אחד ניגש ״לפתע
 חיילים מקבוצת וביקש לרמקול, המפקדים

 חשיבות. לכך ייחס לא איש החוצה. לצאת
החד והכוכבים המסיבה כשהסתיימה אבל
 לתל־אביב, שיירה בליווי לחזור עמדו שים
 לא ,שהשיירה דחוף: טלפון למקום הגיע

 קצר. זמן כעבור התגלתה התעלומה תצא!״
 באמצע שהוזעקו היחידה, שחיילי הסתבר

 חבלנים אחרי מירדף לערוך יצאו המסיבה,
 נהרג בו מירדף אותו — יונס חאן ליד

 אבו קאדר עבדול פצוע ונתפס אחד חבלן
ברצועה. הוותיקים החבלנים אחד פאחם,

 לא שרובם החדשים, הכוכבים ״אנשי
הת הצעיר, גילם בגלל בצבא עדיין שירת
קסדות־ את החיילים מידי לקחו הם רגשו•

כרצועה צה״ד יחידת דכ:י החדשים״ ״הכוככים
 למסיבת לגייס לטעום, להם לתת החלטתי

מתל־אביב. להקת־קצב שלנו הסיום
★ ★ ★

 היתד, למיבצע שגוייסה ״הלהקה
 זכתה אשר החדשים, הכוכבים להקת
ה בפסטיבאל־הקצב הזהב שרביט בפרס

 מפקדי שסיפקו משאית, בעזרת ישראלי.
ה ציודה על הלהקה את אספנו היחידה,

דרומה. אותה והורדנו היקר, אלקטרוני
 החיילים אותם קיבלו לבסיס, ״כשהגענו

 אותי שאל ,השתגעת?׳ מעורבים. ברגשות
ארו את אלינו הבאת ,מה המפקדים, אחד

בהו הלהקה כשהחלה האלה?׳ השיער כי
היחי של החגיגית הארוחה בתום פעתה,

ישבו הם הצופים. בפרצופי התבוננתי דה,

 מוכנים והיו אותן, חבשו שלהם, הפלדה
 בגיטרות מזויינים כשהם למירדף, להצטרף

 בלעדיהם.״ הסתדרו הרודפים אך חשמליות.
רפי. של סיפורו כאן עד

★ ★ ★
 הזה העולם לבין צה״ל בין הקשר

 להקות־קצב. של באמצעותן רק לא מתבטא
 על שוטפים בדיווחים שהתבטאו הקשרים,

קיי היו העיתון, גבי מעל בצה״ל הנעשה
צבאי. כתב הזה להעולם היה כשלא גם מים

 רשמית, גושפנקא זה קשר קיבל השבוע
 ואלי הכתב־הצבאי, האמנת חודשה כאשר
 ככתבו צה״ל דובר על־ידי הואמן תבור

הזה. העולם של הצבאי
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ה הקהל לא שזה חששתי בשקט. נדהמים.
 דקות כמה אחרי להקת־קצב. בשביל מתאים

ה במוסיקה נסחפו החבר׳ה חששותי. פגו
 נד הלהקה נגינת את מלווים החלו סוערת,

 מריה, החלה כאשר קצובות. מחיאות־כפיים
קצר במיני לרקוד הלהקה, של הגוגו נערת

אבל אליה. להצטרף החיילים היססו צר,
 הוזדש־ם. הכוכבים חבר שושן, גבי מימין: *

תח״ליס. אחד משמאל:
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