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הרשא ער
נרדמו,

 ציפיתי הקהל. הרכב אותי הפתיע קצת
בביגדי־כותנה לבושים חבר׳ה שם לראות

חבו ובתה אם
ש אחרי קות

מהר. כל־כך להתעורר סירבו הן

 אלינו טילפן ובעצמו בכבודו ״המהרישי
 שהמילחמה ואמר בלבנון הקרבות פרוץ עם

 עומדים אנחנו מילחמת־מנע. היא הזאת
 מהותי מיפנה ממש — דראסטי שינוי לפני

 צריך לכן התיכון, במיזרח במערכת־היחסים
 כל העיניים את יעצמו אנשים שהרבה

ערב.״ וכל בוקר
חשובה הודעה המכריזים אנשי־הבשורה
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שפגש מה בעיניים. עמום מבט עם הודיים,
 מן אנשים 400 זה זאת. לעומת שם, תי

 עקרות־בית, מחנכים, אנשי־עסקים, הישוב.
 ממש שחקנים, פקידים, ילדים, סטודנטיות,

 — לכולם המשותף ישראל. עם של פסיפס
 דקות 20 בוקר בכל מדיטציה. עושים הם

דקות• 20 ערב ובכל
 עושה זה מה להסביר בדיוק אי־אפשר

ב להתנסות שעליך טוענים כולם להם.
 שינוי על מצביעים כולם בעצמך. חוויה

 את להגות שהחלו מאז בחייהם דראסטי
 וערב. בוקר מדי סודית מאנטרה אותה

דיא כמו כמעט ואחרי, לפני על מדברים
 שהם מספרים הם פלאסטי. ניתוח או טה

 בקול מדברים כולם גדולה. אחת מישפחה
 כמה עד מאושר, נוצצות ועיניים נינוח

חיי השתנו כמה ועד נפלא מרגישים הם
גורלי. יום אותו מאז הם

בטק הדולקות נרות שעליהן עוגות לצד
 לשחקן שהוענקו פרסים גם היו סיות,

ה ק ר, שיי פי  על המדיטציה, שוחר או
 הישראלים בין הלבבות ,לקירוב תרומתו

 שלו הטלוויזיה תוכנית ושכניהם"באמצעות
ולחבר־הכנסת הערבית, השפה ללימוד

המ המועצה יושב־ראש שיטרית, מאיר
 בתחום יבנה למען פעלו על יבנה, קומית

במקום. החיים איכות ושיפור החינוך
 להיםך, המצב. בגלל בוטל לא הכינוס
 את ישראל באזרחי לעורר רצו מארגניו
 בעת בעיקר, והאחדות ההרמוניה תחושת
כזאת.

ד■ קיראו
שחור

 זאת ובכל למסעה, טובה סיבה אין
 הגלולה את מעם להמתיק כדי מסיבה.

 כישלונו בגלל הרוק, להקות לחברי המרה
 התערוכה, בגני שתוכנן שבוע־הרוק של

 בקצב מסיבות המארגנים להם עורכים
מסחרר.

חדשה. למסיבה מוזמנת אני יומיים מדי
 להקת עם במועדון, השבוע שנערכה זו

 היתד. ״שחור״, בערבית שפירושה אסווד
הפ הכושית הלהקה חברי במיוחד. עליזה

 שנאלצו למרות מרומם, מצב־רוח גינו
 צופים אלפיים לפני ערב באותו להופיע
היש הנערות את לריקוד וסחפו בלבד,

 מוסיקת התנגנה ברקע המעריצות. ראליות
 1הודו איי של ומיקצב מוסיקה שהיא רגאי,

המערביים.

י91 | ] ^ יונתן"" השחקן מימין ה
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כיכבו השניים נוי. צחי השחקן הוא העניין מכל

מסיב
הב מפוספסת. מסיבה איזו חבל, חבל,

 הש ארבעה לצלם כדי צלמים 20 מזמינים
ואי נוכחות מפגינים כמובן, כולם, שחקנים.

של בעיר לצלם מה הרבה אין כי מלאה,
לש אלה. טרופים בימים

לזג כי לכם דיווחתי בדיוק שבוע לפני
קצו וב- לזלול מה היה החדש היקב במועדון

וב טוב מכל מגיע לטייסים בטח, שפע.
אי ולאורחיהם ספיחס הסרט לשחקני צדק.

ע השחקנים הם זאת ט וא פלוצלוי נ
טאי, לפס  של הקיץ בחגיגות המנחים קו

ה שנערכו הטראנסצנדנטלית, המדיטציה
המנ לבקשת ביפו. בגן־הפיסגה שבוע
עי את הדשא שעל איש 400 עצמו חים,
 שאולי מנוחה, של דקות עשר למשך ניהם
הד עשר המיוחל. השינוי את לנו תביא

העי את פוקח אינו איש אך חלפו, קות
 רוצים הם הזו. בתרדמה להם טוב ניים.

אושר. גלי של דקות כמה עוד לחטוף
 השחקנים־ מספרים ההתעוררות אחרי
 התודעה ברמת תלויה שהממשלה המנחים

 רמת את להעלות יש לכן אזרחיה. של
 כן כמו תצליח. שהממלה כדי התודעה

 איש אלף 38 בארץ שיש לנו מדווחים הם
 ערב. וכל בוקר כל מדיטציה שעושים

 לערב למה מבינה כל־כך לא אני לכן
 המילחמה. בגלל בטח .400 רק הגיעו הזה

 עם שהולכת סיבה היא המילחמה היום
דבר. כל

נרדמו כולם


