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קוט היינו בהם הימים את זוכרים
 את ותולשים בשדה, מרגנית פים
 אהבה־ של בקצב שלה הכותרת עלי

כמ כבר היום קינאה־שינאה־ידידות?
 משום א. זאת. עושים שלא עט

 מודרניות יותר הרבה דרכים שיש
 שכבר משום וב. רגשות לברר כדי
שדות. הרבה כל־כן אין

 פורחות עדיין אחד במקום רק
 בסיצעד — הנוסטאלגיות המרגניות
 צה״ל, גלי של השלישי הפיזמונים

 המקורי הרעיון המרגנית. מיצעד
התחנה; מפקד של במוחו וצמח נבט

עמדיה
 באותם בערגה נזכר הוא לבני. יצחק

שי של הלא־כל־כן־רחוקיס, הימים
ל ״כשישבנו והיחדיו. הצוותא רי

 היו הראשון, המיצעד את תכנן
מספ ישנים,״ תקליטים 120כ־ לפנינו

 של התקליטנית רוזן, עמלית רת
״מתו המצעד. את העורכת התחנה,

 ל־ התקליטים עשרת את בחרנו כם
הפתיחה. מיצעד
 בהשגת בעיות לנו יש פעם ״לא

 לא כבר בתחנה ישנים. תקליטים
סבו 78 של תקליטים כמעט, נשארו,

להש נאלצים אנו ולכן בדקה, כים
 בבצו־ ,ישנים שירים פעם, לא מיע,
 אני כלל בדרך יותר. חדשים עים
 אלא הפזמון, בהצגת מסתפקת לא

 למחבר, או לזמר, קודם מטלפנת
 סביב קצר סיפור לשמוע ומבקשת

 שלי, חיימקה את כשהצגתי השיר.
 אטאט רחל הזמרת לי סיפרה למשל,

 ב־ ניגנוהו פופולארי, היה שכשהשיר
להתעמלות־בוקר.״ צבאי, בית־כלא

 בבהירות לראות יכולנו לא בעבר פעם אף
 מלחינים של חדש דור לנו צומח כיצד כזו,

 עולם פני את עד־לבלי־הכר המשנה צעירים,
 מעשור למעלה במשך הישראלי. הפיזמונים

מלחי הישראלי הפיזמון בכיפת שלטו שנים
 הזמר מן השפעתם עיקר את ששאבו נים,

 מכן לאחר המיזרחית. ואירופה המרכז־אירופי
 שהתכוון מה של ראשונים ניצנים ראינו
מו אותה מוסיקת־פולקלור־ישראליה, להיות
 שירי- המכוגים השירים את שהולידה סיקה

הו־הו. שירי או רועים
ב השתלבות של הללו הנסיונות כל אבל
 הנוער בני יפה. עלו לא המוסיקאלי, מרחב

המער הזמר אחר לנטות ברובם, המשיכו,
ב היו בה קצרה, תקופה שהוליד דבר בי,

מבו שהיו ישראליים, פיזמונים הרבה אופנה
הת אט־אט זרים. להיטים מנגינות על ססים
 המוסיקה את לתרגם בצורך להרגיש חלנו

החדש. הגל נולד וכך לשפתנו, המערבית
★ ★ ★

הכיף בשכיז סתם
 היה החדש הגל מלחיני מכין ראשון ן•*

מטאו במהירות שכבש רוזנבלום, יאיר | 1
 הישראלי. הזמר בתעשיית נכבד מקום רית
 מנגינות וחיבר משלו, סיגנון עם בא הוא

 הרקיעה בה מהירות באותה מטורף. בקצב
 נגדו. שיצאו המשמיצים רבו כן הצלחתו,

 כל עצמן: בעד לדבר המשיכו העובדות אבל
מאד. פופולאריים הפכו שחיבר, הפיזמונים

 ושני מערבה, נוסף צעד נעשה לאחרונה
יח כמעט איתו שפסעו הצעירים המלחינים

 כמו ממש סגל. ומישר, חנוך שלום הם דיו,
 מאוזנם־ הם אף פחדו לא רוזנבלום, יאיר

 באר מתוך דלו הם המשמיצים. של הצרה
 הוסיפו אולם הדלי, מלוא המערבי הפיזמון

האישי. מסיגנונם מעט לא
כ לא הראשון לפירסום זכה סגל מישר,
 עיבודו בזכות כמעבד, דווקא אלא מלחין,

ב לראשונה שהושמע פראג, לשיר המצויין
ה הזמר בפסטיבל איינשטיין, אריק של פיו

 מכן לאחר האחרון. העצמאות ביום ישראלי,
 של פיזמוניהם בעיבוד נפלאה עבודה עשה

 כמו דופן יוצאי להיטים וכתב השלושרים,
רכט. קובי שר אותו מקבט, ליידי

אר בעצמו והקלים מישר, העז לאחרונה
 לברית בחזרה — מהם שניים פיזמונים. בעה

 גיר־ הם — בעברית) (מתי וחזור המועצות
ה ואילו החיפושיות, להיטי לשני סותיו
 ותודה סיכוי לנו אין — האחרים שניים

 ״אף בתכלית. מקוריים פיזמונים הם — רבה
 ״עד מישה, מודה לשיר,׳׳ חשבתי לא פעם
 סתם משהו. להקליט החלטתי אחד שיום

״ בשביל ף... הכי
המוש קצב פיזמוני ארבעה — התוצאה

סו כלל בדרך הכלל. מן יוצאת בצורה רים
 דבר הברות, מסירבול העברית השפה בלת

 מערבי במיקצב פיזמונים חיבור על המקשה
 הצליח רבה תודה בפיזמון אולם מהיר.
קצ מילים בעלות שורות לכתוב גפן יונתן
 מפיזמוני־הקצב אחד את בכך והשיג רות,

ביותר. הטובים העבריים
★ ★ ★

הסובביס מזלות ג?גד
ש מישר, חושב עדיין זאת מרות

הטוב הקצב זמר הוא איינשטיין אריק /

החדש1חג
 החדש מאריך־הנגן לתקליטו בארץ. ביותר

 לארבעה מנגינות מישר, כתב אריק, של
 העליזה, הכלבה של האהבה חיי פיזמונים:

 ״חוץ חס. ובמה ושרה אברהם ציור, ילדה
 שמונה של פתיחה קטע בתקליט יהיה מזה

 לפני שנפטר זיגי, לפסנתרן המוקדש דקות,
הק סרט גבי ״על מישה. מספר כשנתיים,״

 קמינסקי, אהרון המתופף אצל שהיה לטה,
ו בעצמו, הקליט שזיגי ג׳ז קטע מצאנו

 שחיברתי. במנגינה כפתיחה אותו שילבנו
 נקרא יחד והכל המילים את כתב אריק
״היה היה . . .

 לעיר מישר, יוצא אחדים שבועות בעוד
 ללמוד מתכוון הוא שם שבגרמניה, בוכום

הגר המוסיקאים אחד אצל נסיונית מוסיקה
 המוסיקה שיינבך. דיטריך המפורסמים, מניים

 אלקטרו־ מוסיקה כוללת שילמד הנסיונית
אלמנ (שהיא קונקרטית מוסיקה אקוסטית,

 דווקא בחר מדוע ותיזמור. מוסיקאליים) טים
 ללמוד נוסע אני משנה. לא זה ״לי בגרמניה?

ה ״את מישה. אומר יותר,״ ולא מוסיקה
 שאצלו למוסיקה המורה עבורי סידר נסיעה

סדאי.״ יצחק למדתי,
ל־ גם זמן להקדיש מישר, יוכל בבוכום

סגל מלחין

 ומישר, האסטרולוגיה, — שלו הגדול תחביב
 המזלות, בגלגל השכלתו את להשלים יוכל

האדם. בני גורל על הכוכבים ובהשפעת
 ואחת גדי, מזל יליד הוא מישר, — אגב

 היא זה, מזל ילידי אצל הבולטות התכונות
להצלחה? מזה יותר דרוש ומה האמביציה.

מאריונז יסטיכ
מאר־ שסטיב אי־פעם, חשב, * **

 הקטנות? הפנים מלהקת יפרוש יוט 21̂
 עצמו. הוא היה כך על שחלם האחרון

 טיב היתד, הקטנות הפנים להקת כי
 הלהקה. היה מאריוט וסטיב מאריוט,
ימ שזה לעולם. יגמר לא שזה ״חשבתי

 את שהכרתי עד הימים. קץ עד כך שך
ה עוגת ללהקת עמיתי כיום שהם מי

 1מא יחד היינו כאילו לי ונדמה מרורים,
ומתמיד.״
לה מאותן היא המרורים עוגת להקת

 ״להקות־ להגדרה לאחרינה, שזכו, קות
לה כמה נמנות זו קבוצה על עילית״.

 וחברים מוסיקאים על־ידי שהוקמו קות,
שפר — מפורסמות בלהקות מפורסמים

ב בולטת ומות עוד יחדיו. וחברו שו
לה ראש לשעבר פרמפטון, פיטר להקה:

העדר. קת
 מצליחות, מלהקות פרשו וסטיב הוא
 המסחרית במוסיקה קצה שנפשם משום

 אח לספק שנועדה מוסיקה המתקתקה,
 גראג — נגנים שני מצאו הם ההמון. טעם

 הסתגרו ויחדיו — שירלי וג׳ארי רידלי
ש מה על לעבוד כדי נידח, כפרי בבית

שלנו״. ״המוסיקה מכנים הם
 בוגי הלהיט הוא זה מכל שיצא מה
במהי אלה בימים המעפיל מלידה, טבעי
״המש הבריטי. הפיזמונים במיצעד רות

 מלהיטם גנוב הפיזמון כי טוענים מיצים
 סטיב. אומר חזור,״ — החיפושיות של
 יותר מהרבה גנוב שהוא היא האמת אך

מקורות.
 מלכה מהפיזמון גנבתי מסויים ״קטע

ל הכבוד כל ועם ברי. צ׳אק של קטנה
 גנבו הם שגם לי נדמה — חיפושיות

 שסחבתי קטע, עוד ויש מקור. מאותו
המת האבנים של קל, לא זה מהפיזמון

 הפיז־ של הכללי הצליל ואילו גלגלות.
בלאק. ביל של להקתו מצליל לקוח מון

ה על הבדיחה את לי מזכיר זה ״כל
 פשוט הוא מקורי: חיבור שכתב תלמיד

מקורות.״ מיני מכל אותו גנב

ב נ ג ה

י ל ק י ס ו מ ה

מגרין


