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שמי, ידידיו בפי מבונה שהוא בפי או לוי, טוב שם
 ״ששת״, להקות חבר היה בעבר מחונן. מוסיקאי הוא

 לסרטים מוסיקה בתב אחרת״. ו״קצת מכוון״ ״צליל
 ״חשמלית ולמחזה קטן״ ״שרגא אלונקות״, ״מסע
 ללא יכנס, הוא ההיסטוריה אל אן תשוקה״. ושמה
 הטלוויזיה לסידרת הנפלאה המוסיקה בכותב ספק,

 גודל את קולט אינו עדיין 31ה- בן שמי האש״. ״עמוד
עליו. שנפלו והפופולריות ההצלחה הפירסום,

 ״עמוד לבין כינך הקשו• ;וצר כיצד •
- האש״ץ
 ושאלו לוסין ויגאל אייזמן יענקל׳ה אלי צילצלו

 טלוויזיה, לסידרת מוסיקה לכתוב מעוניין אני אם אותי,
 אני כן, עקרוני שבאופן אמרתי הציונות. על משהו
 איזה לי הסבירו נפגשנו. מוזמנות. יצירות גם כותב
 אות גדול, דרמאתי, משהו רוצים, הם מוסיקה של אופי

 של מוטיבים מיני כל של פוטפורי מעין רציני. פתיחה
 נראה, ילא זה בעיני הגלילה״. יבנה ״אל כמו שירים,

 את אהבו לא והם נסיון עשיתי אז הבוסים, היו הם אבל
 בבית לוסין יגאל אצל נסיון, עוד עשיתי שיצא. מה
המנגינה. את כתבתי דקות עשר ותוך הפסנתר, על  תקבל שהמוסיקה לעצמך תיארת האם •

 ותזכה לסמל תהפוך בך, כל בכד מישקל
ז־ לפופולריות

 העניין מגודל הופתעתי דבר. שום לעצמי תיארתי לא
 עבודה. עוד רק היתה זו בשבילי האנשים. של ומהתגובה

ולתי לסרטים מוסיקה לכתוב אוהב אני כי בכיף, עבודה
 גודל בסדר להיות הולד שזה הבנתי לא אבל אטרון.

 חשובה. כך כל תהיה שהסידרה גם הבנתי לא כזה.
 אבל חומר, המון ושאספו קשה, עליה שעובדים ידעתי
 הגיבו מוסיקאים העניין. גודל את קלטתי שלא לי נדמה

 מה אך עבורי, גדולה מחמאה היתד, וזו היצירה על
 שלי השיניים שרופא היה מכל, יותר אותי שהפתיע

 עשית מה אתה, מי אותי לשאול התחילו המכולת ובעל
 .שלי המוסיקה שומעי שחוג הכיפאק על וזה היום. עד

האש. עמוד בעיקבות התרחב
 התיקווה את להחליף הציע מישהו •

ז דעתך מה האש״. ל״עמרד שלך כיצירה
 חושב שמישהו אותי משמח זה לך. להגיד מה ■יודע לא

 ממלאת שהמוסיקה נקלט, היצירה של שהמסר אומר זה כד,
 זד, אותי משמח יותר שעוד מה שלה. התפקיד את

שיכ שלי, חדש תקליט ייצא הזאת המוסיקה שבעיקבות
שו גירסות וכן האש לעמוד המקורית הגירסה את לול
 כנראה שכתבתי. חדשים שירים עם ביחד ליצירה, נות

שנק ערב לי יש שלי. המוסיקה בנושא התעוררות שיש
 הגי- עם יחד בו מופיע אני המוסיקאלי״. ״הקשר רא

 אנשים בהופעות רואה אני פתאום גן־אור. עמוס טאדיסט
קודם. ראיתי שלא

 אם בי מצטיינת, שתקנית רק לא היא אלמגור גילה
 כלילות ימים עושה היא עבשיו מצטיינת. עסקנית גם

 ישראל, אמני אירגון אמ״י, של המופע הצלחת למען
 למרות שלו. הוועד־המנהל וחגרת שלו הדוברת שהיא
 דווקא לאו שתפקידו האיגוד, את הדוחף הבוח שהיא
 שהיא שחושבים באלה יש במעמדה, לשחקנים לדאוג

 קבוצת בידי החתום מיבתב קיבלתי השבוע בסדר. לא
 את מפרה שגילה נאמר במיבתב אנונימית. שחקנים

 ללא ומשתתפת, יזמה, בעצמה שהיא האימון, חוקי
 בן אדם של פורים ״מסבת למחזה בחזרות תשלום,

קוטלר. עודד של התיאטרון קבוצת במיסגרת בלב״,
— גילה את שאלתי

 עכור תשלום מקפלת אינך האמנם •
ז־ האיגוד חוקי את ככך ומפרה החזרות

תש שאקבל כזאת, היא המיקצועית גאוותי !נכון לא
 אעבוד שלא ובילבד עבודתי עבור אחת אגורה של לום

 הקבוצה החליטה ההצגה, על לעבוד כשהתחלנו בחינם.
 ואני פלידל עדנה בהצגה. שותפים יהיו שהשחקנים

 עשרים עוד עם שותפות להיות רוצות שאיננו החלטנו
 קוטלר, עודד התיאטרון, קבוצת מנהלי אל באנו איש.
 חזרות, כולל תחשיב, עשינו טראץ׳, ודני צ׳לטון נולה

 בתחום כתמים בי שמחפש מי הצגה. לפי לקבל והחלטנו
 שרוצה ומי שכר, ומקבלת עובדת אני ימצא• לא זה׳

שלי. החשבונות ספרי את ולבדוק לבוא מוזמן
 נושא על נדכר כואי •

 חכרי של התכטאותם על
 א פוקס ומרים הם כי שאמרו
 אט; איגוד ובי איגוד כאותו

ז כשכילם טוכ
 אחר במקום וחוצפה. התרברבות שזו חושבת אני
אחרת. בדרך בהם נוהגים היו בעולם
ץ דרך כאיזו •
 וחסרי צעירים כך כל הם סנקציות. עליהם מטילים היו
יכו הם איך קפריזית. ההצלחה כי יודעים ואינם נסיון,

 כן ולהגיד פרובוקציות לעשות האיגוד, למישרד לבוא לים
 כמוה. שאין חוצפה זוהי שלנו. הראש לא זה אבל כן, כן

 מעשיהם. את לשקול היום להם להציע יכולה אני מנסיוני
.ומחר מצליחים הם היום — עגולה היא ההצלחה .  אני .

מחר. לקרות יכול מה להגיד מעיזה לא אפילו

 דעתך מה אחר.
 ״תיסלם׳/ להקת

 להיורת יכולים ינם
די אינו ישראל י

ת די אנק ע :פ

יותר מסתכלת רא
בעיניים! לאנשים

 בלוס- בביתי, התארחה פאנק עדית בשהציירת
 לא בודדת מיטה בפולה. מיטה לה אירגנתי אנג׳לס,

 לארץ כשחזרתי ממדים. בעלת היתה היא לה. הספיקה
 בעיק־ שהיתה, ממה חצי היא עדית אותה. היברתי לא

 חייה את שינה הניתוח עברה. אותו מעיים ניתוח בות
 הניתוח, הצלחת על השימחה עם יחד אולם לחלוטין.

 חרשת היא כי קבעו רופאיה אסון. עדית על ניחת
ונח הולכת השנייה באוזן שמיעתה ובי אחת באוזן
 מציגה אלה בימים מוחלטת. בחדשות ותסתיים לשת,
 ״הבימה״. תיאטרון של בלובי ציורים תערוכת עדית

הדממה״. ״להקת חברי הם שלה הדוגמנים
ז רזה כתור מרגישה את איך •

רזה.
ז־ אומר זה מה •

חג׳ינם. לתוך בבוקר לקום
ז־ לרזה סמל הוא הג׳ינם 0

 העזתי לא שמעולם חלום, של התגשמות הוא הג׳ינם
 בעייה להם שאין אנשים של בגד זה וטריקו ג׳ינס לחלום.

הני אחרי זמן הרבה יודעת, את בבוקר. ללבוש מה של
מקו כמו שמנה שאני חזר, שהכל חלומות לי היו תוח•

חלום. היה שהניתוח חלמתי דם.
 השתנו. חייך קילו. כשלושים רזית •

 זאת עם יחד נאה. לאשה הפכת •טמנה מאיטה
 את אוכלים איך נחרשת. שאת רופאייך גילו

ז־ זה
לאט. לאט
ז אותך מפחיד זה •
כו•
ז־ הפחד עם מתמודדת את איך •

 עם עבדתי שומע. שלא מי כמו לחיות לומדת אני
 אנשים הידיים. שפת את מהרקדנים ולמדתי הדממה להקת

 בגלל זה אולי בשקט. יותר עכשיו מדברת שאני אומרים
 שאגי לי ונדמה צועק. שומע, שלא שמי יודעת שאני

הפ פשוט גרוע. הכי זה אלי, מדבר כשמישהו צועקת.
 שפתיים. קוראת ואני בעיניים לאנשים להסתכל סקתי

.בתי בעיניים. מסתכלת לא את למה שואלים אנשים
 אחרת ארבע׳ שורה עד מקסימום לשבת חייבת אני אטרון

 לא שאני יודעת שלי הבת לפנטומימה. הופך התיאטרון
 סודות על ויתרנו בקול. אלי מדברת והיא שומעת
 מזה עושה לא בעלי לשמוע. הפסקתי סודות כי בחברה,

 אסון־טבע. לא ושזה שיש מה שזה יודע הוא עניין.
 אל כמו החרשות אל מתייחסת לא אני נתגבר• אנחנו
 כשהיה תמיד, נחומים. צריכה לא אני ובינתיים נכות,
 הימנית. ביד שלא מזל אומרת הייתי משהו, לי קורה

 ואני לצייר צריכה לא האוזן אבל הימנית, באוזן נחרשתי
בזה. מתנחמת
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