
ולמעלת) דומן מי
דינר מיכל וחניתו

לני. כתם עם

!מבחילים, קרים הם ׳המבחנה ילדי
מנוון־־, 11 הו! 1 אותו שהמציא ו והמימס
״קליק־ 11 תן, ־ני להקו כוכב ח 1 אומו

דותן, דני קליק. להקת יעל סולן ך*
 להרוס לאנשים, הלם לגרום רוצה י י

 חדש. משהו במקומו וללדת המימסד את
 — שנה לפני לפעול התחילה קליק להקת

 ביותר הפופולאריות הלהקות אחת זוהי
ה דותן. דני אך הישראלי. הנוער בקרב
 אינו השירים, מילות את בעצמו מחבר
 :אומר הוא סתם. לבדר רוצה

 ״אך אומר, הוא מנוון,״ המימסד ״אמנם
 כי בדאי, לא ישיר באורח בו למרוד

 גייס להוות צריך אותך. ינדו פשוט אז
 להקים ומתוכו המימסד, בתוך חמישי
המת חדשה צודת־חיים או חדש, מימסד
 להמשיך. צריך בדימוקרטיה לנו. אימה

 זרע לו זורם באוויר אך נפלא. דבר היא
 כולנו.״ ניכחד בו, נילחם לא ואם הניוון,
 / כיוון לכל / נוזל משהו :שר והוא
 מישהו / ניוון זרע עוד / שופך מישהו
מז מישהו ! אומללות דוד עוד / מקים

 / ניוון של זרע / ושיפלות קור / רים
 מת / האלוהים ימת / כיוון לכל זורם

 / כאן השקר / האמת !מתה / השטן
כיוון. לכל עכשיו נוזל / ניוון של זרע

 עצמו: על דני מספר
פרופ שהם להורים בכור כבן נולדתי

אנ הם בירושלים. לארכיאולוגיה סורים
 קיבלתי הורי יבבית ורגועים. שלווים שים

 אהבת על איתי דיברו שמרני. די חינוך
שי ועל הקדושה, העיר על ארץ־ישראל,
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הת צעיר בגיל העבר. מן אתרים קום
 את החברתי, הלחץ את להרגיש חלתי

 ירושלמית בגימנסיה אז למדתי הניוון.
ש מה שכל והרגשתי ושמרנית, נוקשה
אותי. חונק סביבי

ילדי-ד,פרחים. פרחו 16 בן כשהייתי
 מצא לא וזה מאוד, ארוך שיער גידלתי

 ש־ האנרגיה וההנהלה. המורים בעיני חן
 כמו גלים־גלים, החוצה פרצה בי היתר,
השתו ואני אברמוב אלי רותחת. לבה
 שירי את מלחין אלי היום כהוגן. ללנו

קליק. שלנו, הלהקה
 ד שערי, את שאקצר דרשה ההנהלה

של הנידנוד למימסד. עצמי את אתאים
 את גילחתי ואז הנשמה לתוך חדר הם

 רק ׳שיער פם והשארתי ראשי, שיער
 בעיני למשוגע הייתי הקודקוד. באמצע

כולם.
והת ארון־מתים, לי בניתי אחד יום
 לחשוב התחלתי כי בתוכו, לישון חלתי

תקו גם עברתי מותו. ועל האדם חיי על
 לא זה אבל סמים, עישון של קצרה פה

כלום. לי עשה
 לא לצבא, להתגייס השעה כשהגיעה

 על להגן — הללו באידיאלים האמנתי
 זה התגייסתי. לא למענה. ולמות המולדת

 בבית שקיבלתי החינוך את כליל נגד
קי עניין. מזה עשו לא הם אך הורי,
למרות פסיכי, של רפואי פרופיל בלתי

מו הייתי אך פסיכי. שאני חשבתי שלא
ש ובילבד הזאת, הקביעה את לקבל כן
אתגייס. לא

 מערות-קבורה בגילוי עסקתי כך אחר
 גם עשיתי שלהם. ציורי־הקיר ובשיקום
במח שינויים התחוללו בינתיים תערוכה.

 לא לצבא. להתגייס והחלטתי שלי, שבה
 אהבתי לא צבאית. ללהקה ללכת רציתי

 דיבר לא הוא הלהקות. של החומר את
 שבראש מה רק שעושה אדם ואני אלי.
 גוויות. לרמוס צריך אם אפילו שלו,

 שהשתחררתי ואחרי בחיל־הים, שרתתי
אז עצמי. חיפוש של תקופה לי היתד,

 ראש־ קיבוץ בת דינר, מיכל את היכרתי
וגי לירושלים, בטרמפ נפגשנו הניקרה.

 אנחנו מאז איתי. אחד בראש שהיא ליתי
ביחד.

 ועבדתי בעיתון־עירום עבודה מצאתי
 אלי החלטנו, !תקופה באותה1 זמן־מה. שם

ה ביחד. שירים להקליט ואני, אברמוב
 מדי, מוקדם נולדו הם הצליחו. לא שירים
הקהל. טעם את ונגדו
דני. דברי כאן עד

 על לוותר / תשוטיס של שעתם זו
לנ / השומרים של שעתם זו / מלכותם

בני־ של שעתם זו / מיש׳מרתס את טוש
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ןיןן ן ח קליק: להקת של המסר הרקוב. המימסד על פס ושם ;י11י|
\ \ * ! 1ו ו ׳  הריקבון. מתוך כגייס־חמישי שתקום החדשה, החברה תחי ״ /,#

דני. אומר — גוויות״ לרמוס צריך אם אפילו שלו, שבראש מה שעושה אדם ״אני

הביתה חוזר
שלנו,״ השיר את הבינו ״לא

 מיכל את דותן דני מצא מהצבא השיחרור אחרי
 במבחנה. נולדה לא לני הבת לירושלים. בטרמפ דינר

במבחנות.״ ילדים עשיית נגד כמובן, ״אנו, דני. אומר


