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הירש. פנקה עם וכן מאדרון בסרט הופעה לצורך בארץ ששהה בעת בון, ריצ׳ארד השחקן עם

 כי בטעות סבורים רכים ברים
ל מתייחם פין־אפ״, ״נערות הביטוי

 זו סברה בין המילה. של העברי מובן
 פין המילה קשר. כל אין המציאות לבין

באנגלית. סיכה מלשון במקרה לקוחה
 במלחמת נולד פין־אפ״ ״נערות והביטוי

אמרי חיילים רבבות כאשר השניה, העולם
מ חתיכות של תמונות לגזור נהגו קאיים

 לנעוץ וצבעוניים, מצויירים שבועונים תוך
 שב־ מיטותיהם מעל הקיר אל בסיכה אותן

בחזית. בבונקרים או הצבא קסרקטיני
 הוא: למעשה שפירושו המושג נולד כך

ש מבלי אפילו אבל בסיכה. לתליה נערות
הלכו המושג של המדוייק מובנו את ידעו

ה ממלחמת עמיתיהם בדרך ישראל חיילי
 את לעצמם אימצו הם גם השניה. עולם

 או חתיכות של תמונות גזירת של השיטה
 מעל ותלייתם עתונים מתוך קולנוע כוכבות
 נראתה בעולם הצבאות בכל כמעט ׳מיטתם•
 כשיטה פין־אפ נערות תליית או הדבקת
החיילים. של המוראל להעלאת בדוקה

נערו את החיילים לקחו הצבא מקסרקטיני
 האזרחיים. לחייהם גם המצויירות תיהם

 ואפילו בנגריות, במוסכים, אותן תלו הם
מכובדות. חברות של מנהלים במשרדי
 ה־ גערות מרבית שבישראל היתד. הצרה

 הן אלו בדרך־כלל נוכריות. הן פין־אפ
 או מהפלייבוי הגזורות מעורטלות צעירות

אחרים. מצויירים מין משבועוני
 בתעלה מחייל לדרוש אי־אפשר סוף־סוף

 של תמונה דווקא שלו בבונקר שיתלה
קצ־ ובמכנסיים טמבל בכובע קיבוצניקית
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הפועלת. דבר מתוך הגזורות רים
שות התותחים שכשרועמים אמרו פעם

 זו אימרה הופרכה בישראל המוזות. קות
הו־ ששת־הימים מלחמת עובדה: מיסודה.
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