
 באנגלית ■ש? מה
אינטליגנטי? יותר זה

 איך בהצלחה? לזכות תקליט יכול יך
אותו? לשמוע בכלל ההמונים יכולים

הש על־ידי אחת: דרך רק יש — בימינו
 מציעים יהן התוכניות באחת בראדיו, מעתו

מועמדים שיהיו חדשים, תקליטים למאזינים

עשרת
הלוהטים

כוו יודעים, ככר כולכם
 מיצעד־הפיזמונים כי דאי,

 מבוסם צה״ל כגלי הלועזיים
 כעוד מאזינים. דירוגי על

כאנגל שמיצעדי-הפיזמונים
 על מכופפים וכאמריקה יה

להי של המכירה מיפפרי
 כעריכת הקשיים אחד טים.

 קנה- פי על ישראלי מיצעד
 היה מכירה של המידה

והיי הקנייה כהרגלי נעוץ
 כארץ. תקליטים של צור

הוד־ לא רכות שנים משך
 קטנים תקליטים כארץ פסו

 כל■ פיזמונים שני (הנושאים
 מכופפים מכירתם שעל כד),

 לאחרונה כעולם. המיצעדים
 כהד־ להרכות מגמה ניכרת

 גם קטנים תקליטים פסת
אצלנו.
ער ולזיזיט״ ״לוהט כתכי

 כעשרות מכירה פקר כו
כא שונות כערים חנויות,

כ כקריית־שמונה החל רץ,
 כדי כדרום, אילת ועד צפון

 הלהיטים עשרת את לקכוע
 :כלומר כיותר. הלוהטים

 הנמכרים הפיזמונים עשרת
 - הפקר תוצאות כיותר.

 - שכועיים מדי נכיא אותו
 הדירוג את השבוע הראו
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 — מחליט שומע, הקהל למיצעד־הפיזמונים.
לאבדון. או להצלחה התקליט את ודן

 לסין. אולי, פרט, — העולם בכל זה כך
 את גם האדומים המישמרות קובעים שם

מיצעד־הפיזמונים.
בישראל, כאן, גם שם. רק לא בעצם,

 מיצ־ על ממונה הוא כזה. אדום נזישמר יש
קור צה״ל. גלי של העבריים הפיזמונים עד

 .19 בן הכל בסך והוא ברק, דויד לו אים
 להעיד צריך וזה דודו, לו קוראים חבריו

 במה אבל והברמן. צעיר שהוא כך על
 — עבריים שירים על לדיעותיו שנוגע
זקן! זקן, זקן, הוא

¥
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 טוב...״ טעם לי שיש חושב ואני נצר. אפי

 חדש תקליט דודו לידי הזדמן מכבר לא
 האחד הצידו והרזים. השמנים להקת של

 קטנה, תפילה האנגלי הפיזמון את נשא
ה של מקורי עברי פיזמון השני ומצידו
 שורות כמה יהיה. מה יה־יה הנקרא להקה,

 הלילה כל / יהיה מה ״יד,־יה לדוגמה:
.אחכה ולך / אבכה רק .״ .

נור שיר־קצב זה אבל ביאליק, לא זה
 מ״יאמי־ נופל לא בוודאי לחלוטין. מלי

 מילאה האהבה ביטני את / יאמי־יאמי
"לי . .  אוהיו האמריקאית הלהקה של .

 הפיזמונים מיצעד למרומי שהגיעה אקספרס,
צה״ל. בגלי הלועזיים

 יה־יה לגבי שלנו דודו החלים מה אז
 כזה? תקליט שאציג פיתאום ״מה יהיה? מה

 לא אני כאלה? דביליות מילים עם פיזמון
כזה!״ דבר להשמיע מוכן
 את העורך האמנותי״ ״המבקר קבע כך

העבריים. הפיזמונים מיצעד
 האתר, גלי מעל להשמעה פיזמון פסילת

 אולם הפיזמונים. בעולם נדיר דבר איננה
ש משום לשידור פיזמון נפסל לא מעולם

 ש־ סבור היה מגישה, או התוכנית, עורך
 או המילים מבחינת רמה״ על עומד ״איננו

 פיזמונים ישראל קול פסל בשעתו המנגינה.
 הסלע הפיזמון מוסר. של מנימוקים לשידור
 טיולים יעודד שלא כדי נפסל למשל, האדום,

 תחנות גם ירדן. לגבול שמעבר פטרה, אל
 פיזמו־ פסלו ואמריקאיות בריטיות שידור

ל רמז בהם שהיה משום רק גם אך נים,
 מוסריות, בלתי מילים או בסמים, שימוש

הצעיר הצנזור למהומות. שהסית תוכן או

 שלנו, ללהקות־הקצב ההחלטה כשנודעה
 שנקליט הבא ״הפיזמון הזמרים: אחד הציע
מנ עם ביאליק, נחמן חיים של שיר יהיה
וילנסקי.״ משה של גינה

 יצחק צה״ל, גלי מפקד התבקש כאשר
 על להגיב ולהיט לוהט כתב על־ידי ליבני,

 לה־ שרמת מסכים ״אני השיב: השערורייה,
 ויש ומשתפרח, הולכת בארץ קות־הקצב

 רמה. על בהחלט שהם שירים לאחרונה
 האישי טעמו לפי רק פיזמון לפסול אסור

 שפיזמוני־ ,הנחייה מייד אתן העורך. של
 ולפי שלהם המוסיקה לפי יישפטו קצב

זה.״ מסוג בפיזמון הנדרשות המילים חדש. קנה־מידה לעצמו קבע צה״ל גלי של

מתפשטת השוום צילומי מגינת

והנערה ה״רכולכרם״ להקת
 מירוץ־ נמשך ומאז אונו, ויוקו לנון ג׳ון נתנו יריית־ר,זינוק את

 לעמוד בחרו ויוקו ג׳ון להתפשט? אפשר כבר שכמה אלא העירום.
 בפנינו הדגימו הביטניקים מעשה. באפס המצלמה, מול עירומים

יהודים־אנגליים בחורים לארבעה נותר עוד מה אז עירום־בתנועה.

אמרו ״טלוף!
״האקדוחנים

יהודים ו*והם והוכיחו
לחדש? אחד ולישראלי
 אמר ויוקו,״ ג׳ון לפני עוד עירום צילומי על חשבנו ״אנחנו

 שהגיעה ריבולברס, היהודית לה,קודר,קצב חבר פרנקם, דיוויד השבוי
 מזל. לנו אין ״אבל הישראלי. הקצב בעולם להשתקע כדי מאנגליה

״ את שמקלקל משהו לנו קורה תמיד הכל...
 הראשון, פיזמונם את הקליטו כאשר למשל, משנתיים, פחות לפני

 יותר, נכון או, — בנפשו יד שלח אמרגנם מזל־ביש. אותם פקד
 היה ולא לשוק, התקליט צאת לאחר אחדים ימים — בראשו כדור

בראדיו. השמעתו למען וללחוץ פירסום לו לתת שידאג מי
 ואיב פרנקס דייויד מורים, ריימונד סטוקמן, אלן הכירו בינתיים
 שהיה הגנרלים, להקת מתופף לשעבר כהן, ניסים את אורצ׳ובר

 לארץ עלו איתו ויחד ללהקה, אותו צירפו הם באנגליה. בטיול
 דייוזיד הסביר לא?״ יהודים! אנחנו לעלות? החלטנו ״למה הקודש.

השבוע.
אנטומית, להוכחה זקוקה אינה הריבולברס חברי של יהדותם

 ממערי־ אחת בחברת להצטלם השבוע בחרו בגללה הסיבה גם וזו
 מתכוונים אנו יהדותנו ״את למחצה. רק עירומים כשהם צותיהם,
 נקליט ״בקרוב דייודיד. גילה אחרת,״ בצורה הפופ בשטח להוכיח

 כולל הפיזמון לוט. אשת על המספר בעצמנו, שכתבנו פיזמון כאן
!״ ? מזה יהודי יותר פיזמון להיות יכול לוט. אשת על קטע


