
במדינה
אורחים

 ימין, שמאל
דבר ,אותו הכל
 שהוגדר מבט בעלת גיזרה, ארוכת היא

 מה שמבין למי כ״אינטלקטואלי־לירי,״ פעם
העו לפירסמה וזכתה להביע, צריך שזה
 והוא האי על איש את ששרה לאחר למי
ה מתון המפורסמים השירים שני — חי

.2 סרט
 ה־ בת הצ׳יליאנית הזמרת תומאס, פילאר

 השבוע, היוותה בפאריס, ושרה החיה ,28
לכל התעניינות מוקד לישראל, בואה עם

פילאר זמרת
2ל־ כן

 קשריה על ושמעו — הסרט את שראו אלה
המפורסם. היווני המלחין עם

ה הפעילות ״כל אמנותיות. מטרות
בי של אופי נשאה אז עד שלי מוסיקאלית

ל רק פילאר. מספרת הפנאי,״ לשעות לוי
עש מבין — בה בחר שתיאודורקים אחר
 ,2 זמרת להיות — אחרות מועמדות רות

ברצינות. שרה החלה
ה בכלא זמן באותו שישב תיאודורקים,

 שלית. באמצעות פילאר עם התקשר יווני,
ב אחת זמרת לעוד רק הורשה מלבדה,

 שני את לשיר — מושקורי ננה — עולם
 באייז, ג׳ון כמו פילאר, .2 מתוך השירים

ומפור מקבה מרים המנוחה, ג׳ופלין ג׳נים
 לזמרת העולם בעיני הפכה — אחרות סמות
נוספת. מחאה

ליש בואה עם עצמה. בעיני לא אבל
 לשתי משתמע שאינו בטון הצהירה ראל׳
 מכוונת הווקאלית פעילותה את כי פנים
 זמרת, ״אני בלבד. אמנותיות למטרות היא
 שרה אני ״כאשר אמרה. פוליטיקאית,״ ולא
בל אחת משמעות לזה יש — מסויים שיר
 בחודש אם בעיני. חן מצא הזה השיר : בד

 שיר של והמנגינה מהמילים אתלהב הבא
 אותו. אשיר — קיצוני ימני תוכן בעל

 — ניפלא ומשורר מלחין הוא תיאודורקים
 חושבת אני שיריו. את לבצע שמחה אני לכן

מעו אינן שלו האמנותיות ההחלטות שגם
 בי, בחר הוא — עובדה בפוליטיקה. רבות
הפוליטיות.״ בנטיותי בכלל להתעניין מבלי

סטודנטים
רק לא — הש.ב.

ת ט ברסי אוני ה ב פ חי
 תמימים רק למדי. צפוי היה זה בעצם,

ה בחיים מתערב הש.ב. כי להאמין, יכלו
 עושה ואינו חיפה, באוניברסיטת אקדמיים

 השבוע בארץ. האוניברסיטאות בשאר כן
ה לפעילות בקשר הוכחות שתי נתגלו

בירושלים. העברית באוניברסיטה ב.ש
 בעקבות התגלו הם כחדר. זרים שגי

 תושב ),23( קסים אלי שקיבל קצר מכתב
 בבית־ הרביעית השנה וסטודנט רמה כפר

 העברית האוניברסיטה שליד לרפואה הספר
 להיכנס קסים נתבקש במכתב, בירושלים.

המזכירות. למשרדי
 המזכירה נכנם. המיועדים, ובשעה ביום
 הספר בית מזכיר של לחדרו אותו הכניסה

במזכיר, אלי פגש לא להפתעתו לרהואה.

ש ברור היה לו. זרים גברים בשני אלא
 האחד בחדר. מקריים אורחים אינם השניים

 עישן השני הכורסאות, אחת על שרוע היה
המזכיר. של שולחנו על יושב כשהוא בנחת

 רבות הקדמות כל בלי אינפורמציה,
 עצמם הציגו לשבת, אלי את השניים הזמינו
אנ שהם מוסיפים כשהם פרטיים, בשמות

 החל השולחן על שישב הגבר בטחון. שי
מקב סטודנטים שהרבה כך על עימו משוחח

העוב את העלה כן והלוואות. מילגות לים
 בבית־ כמורה משמשת אלי של אמו כי דה

הערביים. הכפרים באחד עממי ספר
 ש־ הצנועה. בקשתם את השניים שלפו אז
 ועד בישיבות המתרחש על להם יספר קסיס

 היתה לאלי בירושלים. הערביים הסטודנטים
ב המתרחש על מאוד טובה אינפורמציה

בועד. כחבר שימש שכן ועד,
 לו הזכירו בתגובה סירב. אלי בדדטאי.

ל שלא השניים כ באוניברסי הסטודנטים ל
 להיות צריכים לכולם ולא מילגות, יש טה

ספר. בבתי כמורים המשמשים הורים
הסטו ועד ישיבת התקיימה שבוע כעבור

ה פתיחת לפני בירושלים. הערביים דנטים
ל פרטי עניין לו שיש אלי הודיע ישיבה

 לגלות לא הנוכחים את השביע אך ספר,
דבריו. את אחד לאף

 כפי סוערת היתר■ יום, אותו הועד, ישיבת
 באלי הטיחו חברים מעולם. היתר, שלא

 הפרשה. את להשתיק רצונו על האשמות
 את לפוצץ תבעו הוועד חברי משבעת חלק

 תהיה שהפעולה דרשו אחרים ברבים. העניין
 ארבעה הצבעה, על הוחלט לבסוף שקטה.
שקטה. פעולה ביכרו

 לפעול איפוא הוחלט חמורה. נזיפה
ל תלונה מכתב שלח אלי שקטה. בדרך

 כץ, יעקב פרופסור האוניברסיטה, רקטור
תבי גם היתד, במכתב הפרשה. סיפור ובו
 על־ הערביים הסטודנטים רדיפת להפסיק עה
 עד לקבל קסיס זכה לא תשובה הש.ב.. ידי

היום.
 קנדח בבניך נערך שבועות מספר כעבור

נגד מחאה כנס העברית האוניברסיטה של

פאהום סטודנט
לש.ב. לא

 כץ, הפרופסור אדמיניסטרטיביים. מעצרים
 שהוגשה התלונה ע זו בהזדמנות נשאל

קסים. על־ידי
 ועד יו״ר המשמש פאהום, ואליד מספר

ה של ״הרקטור :בירושלים הסטודנטים
 נגד לצאת יכול שאיננו טען אוניברסיטה

פעו את שאיפשרו אלו אך הש.ב., פעולות
 לרפואה ביודהספר מזכירות בתחום לתם

אמר. חמורה,״ נזיפה ממני קיבלו הם ננזפו.
 )28( פאהום ואליד נסיונוה. שיורטה

 לימודי את שנתיים לפני סיים נצרת, יליד
ה באוניברסיטה והפסיכולוגיה הפילוסופיה

 בעל ואליד פנה לימודיו, בתום עברית.
 למספר הגבוה, והמצח הבינונית הקומה

 לעבודה. מועמדותו את הגיש מקומות,
 להתקבל ביקש בה נצרת, עיריית ביניהם:

 לישכת של מונע בטיפול העוסקת למחלקה
 ידי על מחציתה ממומנת (המשרה הסעד
 העירייה ידי על ומחציתה הסעד משרד

עצמה).
 הצפון, במחוז הבריאות למשרד פנה כן

 לאמרכל. כעוזר לעבודה להתקבל ביקש
 שהתפרס־ למודעה בהתאם פנה, לאחרונה,

)32 בעמוד (המשך

 כבר הפכה דנמררן, בירת ופנהגן,
 אבל העולמי. העירום לבירת מזמן

מת בקופנהגן׳ ועירום מין על כשמדברים
וה המין רוב לפורנוגרפיה. בעיקר כוונים
ממוסחרים הם לראווה כאן המוצגים עירום

_ את _ _________מ

. ב א ה הגן .ז? פנ קו
שמ כך, משום לתיירים. בעיקר ומיועדים

בקופנ קיימת כי חודשים מספר לפני עתי
 אינו שעירומם נודיסטים, של אגודה גם הגן

 הם ושאין תיירים בפני לתצוגה מיועד
 התחלתי רווחים, לגריפת מכשיר בו רואים

בהם. להתעניין
 כל סגורה. אגודה זו אין כי לי נאמר

 נושא ואינו נודיסט אינו אפילו שרוצה, מי
 להכנם רשאי באגודה, תעודת־חבר עמו

 2(כ־ כתר 5 של כניסה דמי תמורת לבריכה
 חייב שהוא כמובן הוא התנאי בערך). ל״י

 כלומר, במקום. הנוכחים שאר כמו לנהוג
בעירום. בבריכה לבלות

 היחיד, המקום היא שבריכת־השחיה מכיון
 אדם בין ההבדל שם הים, חוף מאשר חוץ

הח בד, של אחת בפיסה הוא ועירום לבוש
בחוויה. להתנסות לטתי

ה הפך מבוכה, של דקות חמש לאחר
ההל בחדר לגמרי. מיותר בבגד־הים צורך
 מתרחצים, עשרות כמה עמי היו בשה

 אל בלכתם מגבת רק עמם ונטלו שהתפשטו
בריכת־השחיה.

 שעה אותה היו בריכת־השחיה באולם
 בקופנהגן האגודה חברי מתרחצים. 150כ־

 מיפגש בכל אולם איש, 3000כ־ מונים
 חבר כל מהם. אחוז 10כ־ רק משתתפים

 או בארבעה פעם בממוצע לבריכה מגיע
 הבאים כאלה גם כמובן יש שבועות. שישה

שבוע. כל

אררגיה
ז נ י ז מ ד י צ ר

ם יו ך<*  מכל ובודדים, שלמות משפחות ש
 נערות חמש׳ בני בילדים החל הגילים׳ | |

 שערן החלו עתה זה אשר ההתבגרות בגיל
בשנות ונשים בגברים וכלה לצמוח, ושדיהן

 בכדור. מים משחקי נערכו עצמה בבריכה
 למגע אפשרות לצעירים כמובן נתנו אלו
 על מתנפלים הם כאשר אלו, עם אלה

 במים השני את האחד מטביעים הכדור,
מש יכולתך.״ כפי ״תפוס בשיטת ותופסים

 אצל לריקודים תחליף הם עבורם המים חקי
 להוצאת אמתלה מעין הלבושים, האנשים

יותר. הדוקה ולהתקרבות מרץ

 אין המוחלטת׳ החירות הרגשת למרות
 ומצלמות צלמים מחבבים האגודה חברי

נאמר הראשונה בפגישה כבר במועדונם.

השופט״״״ עם וינוח
מתווכחת צעירות שחייניות של קבוצה ענות.

*


