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 לבגין כתבתי מקבלת. אני שינוי איזה
 30ה־ חגיגות את שיארגן הצעתי בו מכתב,

שלו שרה אני מילחמה. של סממנים ללא
 לקחת רוצה ואני הזו, בארץ שנה שים
 העצמאות ביום כפיים על שלי הנכדה את
להר להיוולדה, עדה שהייתי המדינה של
 צבעים. והרבה ובאלונים דגלים לה אות
 וטנקים! מטוסים לה להראות רוצה לא
 צועדים חיילים לה להראות רוצה לא

 שישתדל הממשלה לראש כתבתי ברחובות.
 וחיילים. מדים צבאיים, ממיסדרים להימנע

 יעלו בראשו המנקרות האלה התוכניות הרי
 ונחיתה המראה כל המדינה. לאוצר רב הון
 של הפגנות צריך ומי הון, עולה מטוס של

 יופי, של אהבה, של הפגנות צריך כוח?
העם. אחדות של

במת החגיגות את לארגן לו ״הצעתי
 ,הושפעתי לו: וכתבתי קרנבל, של כונת
 אירגון ומצורת בבראזיל, מהופעותי רבות

 החגי־. של להצלחה היסוד שם. הפסטיבלים
 בכל תישא שהממשלה מבלי שלהם, גות

 לפי העם, שכבות שכל הוא ההוצאות,
 בהם יש שכמובן המחוזות, או המוצא
 שונה, תילבושת שונה, ניב שונה, מוסיקה

 ליבי אל דיבר זה ספרדים. כולם אבל
מאד.

 שלא מדוע ,ו.בכן, כיותר. הכוכים
 עדה לכל הקרנבל של הביצוע את תמסרו

 התימנים, לדוגמה בעצמה, אותו שתארגן
 הרוסים, ושירה, בלבוש יחד שיתארגנו
 הפולנים, הספרדים, הגרוזינים, הרומנים,

 כולם ועוד. עוד לנו ויש והתורכים, היוונים
 וישירו שינגנו קבוצות, עם להופיע חייבים
 שאנחנו כיוון גדולה. אחת בתהלוכה וירקדו

 ישראלים, נחשבים כולם והם ישראלים
 לקבוצה קבוצה בין יעבור אירגון־המושבים

יש ובשירים שייקבע, ישראלי בלבוש
ראליים.

ל פרם ויינתן קובעת, ועדה ,ותהיה
ב הטוב לשיר ביותר, המצטיינת קבוצה
 ההופעה ביותר, הטובה התילבושת יותר,

 הטוב הריקוד ביותר, הטובה המאורגנת
ביותר.
 לחסוך יכולה שהממשלה חושבת ,אני

 ירגישו למיניהן העדות וכל כסף, הרבה בזה
 יהיה זה וטובה. נאה להופעה אחראיות

 ירגישו וכולם ובמוסיקה, בלבוש רבגוני
 שלא ייתכן ביותר. הטובים להיות צורך

 במיכתב, קשה זה טוב. עצמי את הסברתי
הרעיון. את מבין שאתה חושבתני אבל

המחת או הצבא צעדות את נשכח ,בוא
 פשוט שהוא! פוליטי דבר כל וכן רות,

 כאנשים בארץ, לשמוח שאפשר נוכיח
תרבותיים.׳״
 זה מיכתבה את ריקודים. מיבצע

 נייר־המיכתבים על ירקוני יפה שלחה
 לרגל שהתה שם מפאריס, שלה המהודר

 כתבה מדוע לישראל. שעות 12 בשם אירוע
 מפאריס, ראש־הממשלה אל המיכתב את
:מסבירה היא ? ארצה שובה אחרי ולא

חו תמיד אני במטוס, נמצאת ״כשאני
 שמר־ תופעות מיני בכל נתקלת אני שבת.

 להתאפק, יכולתי לא לכן דמי. את תיחות
 המיכתב את לבגין לכתוב מוכרחה והייתי

בפאריס.״ מהמטוס כשירדתי מייד
 שיכללה בגין, למנחם מיכתב אותו מאז

 שכל צריך לדעתה, הרעיון. את יפה
 למיבצע, יתגייסו במדינה הגימנזיסטים

 ריקודי- בצד ישראליים ריקודי-עם וירקדו
 יין לחלק מציעה גם היא העדות. של העם

 בפירסומת יעלה שהעניין אפילו חינם,
 את לאסור חשוב, והכי־הכי היקבים. לאחד

הפטישים.
 מראש־הממשלה. תשובה קיבלה לא יפה

 לה, השיב קדישאי, יחיאל מנהל־לישכתו,
 ממהר הוא ראש־הממשלה בקשת לפי כי

 הוועדה יושב-ראש אל מיכתבה את להעביר
 השלושים שנות לחגיגות הבינמישרדית

נאור. אריה ישראל, לעצמאות
 התקבלה. לא הצעתה ♦י• פה קוריה מה
 בפעם מחאה, ״כאות ירקוני: יפה אומרת

 לחו״ל נוסעת אני שלי בחיים הראשונה
 נמאס פה. להיות רוצה לא ביום־העצמאות.

 בלי המשמיעים והרדיו, מהטלוויזיה לי
באי עלי, כותבים שלי. השירים את סוף

לעזאזל! המילחמות/ ,זמרת רוניה,
 67 לי יש חיילת. בתור לשיר ״התחלתי

 הזמן כל משמיעים מתוכם אבל תקליטים,
 מין עלי הלבישו וואד. אל באב את רק

 לי נותנים ולא מילחמות, זמרת של דמות
ממנה. לצאת

 תיירים, לפני רק להופיע נאלצת ״אני
 ואם אותי, מכיר לא בכלל בארץ הנוער

 אלה אז ישראלים, לפני מופיעה כבר אני
 מבינה לא אני בכלל, הפלמ״ח. דור אנשי

מחדש איינשטיין אריק אם פה. קורה מה

 שרה כשאני אבל — בסדר זה שלי, שיר
בסדר. לא זה אותו,

 ישראל, למדינת השלושים השנה ״ביום
!״מהארץ ונוסעת בהפגנתיות קמה אני

ההס מנגנון נגד קשות טענות גם ליפה
 מוסיפה: .היא ישראל. מדינת של ברה

 מתחת היא בחו״ל הישראלית ״ההסברה
 להחזיר שצריך פעם אמרתי ביקורת. לכל
 חוזרת ואני הביתה, ההסברה שליחי כל את

 להופעות נוסעת כשאני שוב. זאת ואומרת
 ישראל לשגרירות מודיעה אני בחו״ל,

 עצמי את ומציעה מגיעה, שאני מקום בכל
 שלי חוזה בכל ונוער. ילדים לפני להופעה

 שאני שאומר האמרגן, עם סעיף לי יש
 וילדי השגריר לפני חינם להופיע רשאית

היהודיים. בתי-הספר
 בצ׳ילה, ״כשהייתי בסף. לא מלון, לא

 היהודי. בית־הספר ילדי אלף לפני הופעתי
 מיסדר־ במקום בבוקר, 7.00 בשעה היה זה

וסיימ ישראליים, שירים ביחד שרנו בוקר.
התנפלו הם ההופעה בסוף מחר. בשיר נו

ירקוני יפה
צבעים והרבה באלוניס

 של אדירה התרגשות כזאת היתה עלי.
 מקום. בכל להיות צריך כך הילדים!
 עם פעמים שלוש הזה, בעניין נפגשתי,
 לו להסביר ניסיתי שר-החינוך, של מזכירו

הישראלית. בהסברה פגום מה
 את מציעה מסויימת, לארץ מגיעה ״אני

 מלון מבקשת לא להופעות-חינם, עצמי
 נענה לא אחד ואף — כסף מבקשת לא

ל כסף שאין צועקים אחר-כך לבקשתי.
!״ הסברה

סטודנטים
ומ*ו** מגע ־ ושם ..סר.

 ישראליות סמודנטיות שיח
ונשים, גברים על

ואהבה מין על
 שאקיים לפני אהבה להיות חייבת ״לא

 צי־ לגבי תלוי זה מיני. קשר מישהו עם
 אני הדדי. להיות צריך הדחף ממנו. פיותי
 בגלל ולא עצמי, בגלל אותי שירצו רוצה
 אני לתת. יכולה אשה שכל בלבד, המין
 הגוף. לפני שלי האינטלקט את לתת רוצה

 לראות שרוצה בחור יותר מכבדת אני
 מגע פה־ושם ואולי אתי, ולדבר אותי
ופגש גופי. את שירצה אחד מאשר מיני,

השני.״ מהסוג רבים תי
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