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 עדן חנה השחקניתוקומוע מוסיקה
 כמו כספי. מתי עס

לביתה. חנה גם חזרה אהבה׳ זכרון בסרט דמותה בת
לענייני־תיק־ יועצו דן, אוריאחר אלוו

 אריק שר־הביטזזון, של שורת
אבוטבול. אלי בג׳ודו, ישראל אלוף את מברך שרון,

היורד הנמר
:לידו הכי־טובות. במסיבות

 לביקור־מו־ בא אלירן רן
 נוכחות מייד והפגין לדת,

מיכאלי. רבקה׳לה השחקנית

לפיכחים פאב
 של כניסתו את מפארת אר־נובו דלת

 בתל-אביב. דיזנגוף ברחוב המסבאה פאב
 זמור, האחים אותו שייסדו אמרו,

 מזזארץ שגורשו הצרפתית, המאפיה מראשי
הפך אחר־כך בפאריס. אחר-כך ונרצחו

 מיסעדת והיה למהדרין, למהוגן המקום
 נתן, אייכי העליזה. הקדירה בשם פאר

 את הפך המזון, לעיסקי לחזור שרצה
 נירוונה, בשם הודית, למיסעדה המקום
רדומים. כנראה היו העסקים וסגר.

צעי שגי למקום נכנסו אלה בימים ממש
 למקום. חדשים חיים שהפיחו חדשים רים

 כאלוף בספר־השיאים רשום מהם האחד
 ושמו בג׳ודו הארץ אלוף גם הוא הסמבו.

טל שבראיון האיש זה אבוטבול. אלי
 רפאל לבית ההגדה את ניפץ וויזיוני

כי ישראל עם לעיני כשר,דגים הלפ״ין,
 בפטיש לבנים שלוש ראשו על נופצו צד

קילו. 5 שמישקלו

 מיפסעת בתוך רגל מניחה וולפסון מריס מלונדון הפאנקיסמיחנסרים שני
 היתה מריס תל־אביב. במוסיאון מפוסלת, עירומה אשה של

פאנק. בתילבושות במוסיאון החדש הגל לקונצרט שבאו הרבים, מהצעירים אחת

 משמיע מגן־דויד-אדום מכוגית של צופר
מכשיר באוויר. ומנסר חדים צלילים

 ניצבים פלסטי מסך מאוזרי מצפצף. א-ק-ג
זזדר־גי׳תוח, בגדי לבושים צעירים חמישה

 מתעוותות לפתע לעירוי־דם. מכשיר לידם
 של חד וצליל כינור לקול הדמויות

סינטיסייזר.
 ושר, פיו את פותח שבחבורה כשהזמר

 צורך אין בקהל. התלהבות שאגות נשמעות
 מתרחשת אינה המוזרה הסצינה להבהל:

 בימת על אלא בית־חולים, של בחדר־גיתוח
 המוזרה,.השרה הלהקה תל־אביב. מוסיאון

 של להקתו היא נמרץ, לטיפול היחידה על
ל, דורון ״שולץ״. המכונה איי

 כרומוזום, להקת את יסד שבעבר שולץ,
ב בשוכבו מזעזעת, חוויה לאחרונה עבר

 התקף־לב. בעיקבות נמרץ לטיפול יחידה
 חמישה במשך בנה, הזו החוויה יסוד על

ללהקה. תוכנית חודשי־עבודה,
 במוסיאון,״ להופיע אותי שהזמנת ״תודה

 על האחראי סמל, לעדי שולץ מודה
בתל-אביב. ביותר התרבותי המוסד אירועי

 כי שטנד, מרחוב המיפלצת אותי ״כינו
 שולץ. צוחק הזה,״ ברחוב פעם גרתי

ש לך, שתדעי האיום. שולץ לי ״קראו
 פאנק, להקת לא אנחנו באפסותי. גדולתי
חדש.״ גל אנחנו

 מורכבת שלהם המוסיקה צדק. הבחור
 צלילים עם המופקים קלאסיים, ממוטיבים

אלקטרוניים.
 משוגעים. שלי הלהקה חברי ״תסתכלי.

קלא מוסיקה שניגן גולדמן, הדר הכנר
 מינץ, — בעולם הנגנים טובי עם יחד סית

 — ובפילהו־מונית שטרן ואייזיק פרלמן
 ן מטורף לא הוא אז איתי. מנגן

בפסיכולו בעלת־תארים ורד, ״רונה
 מנגנת קלאסית, מוסיקה של ועבר גיה׳

האפס. נאום נורמאלית?״ היא אז איתי.
 התוכנית, בסוף שהושמע הרכבת, שיר

 ששמעתי ביותר החזקים השירים הוא..אחד
 להפיק הצליחה הלהקה האחרונה. בעת
ו אמיתיים, צלילי־רכבת המוסיקה מכלי
 לספר יכולה לא שאני חבל גדולתה. בנד
 חוץ פשוט, כי שולץ, שר מה על לבם

 להבין הצלחתי לא ושם, פה הברות מבמה
מילה. אף

חד זמירות בתל-אביב, חדשים זמנים
 לפני ההופעה, סיום עם במוסיאון. שות

״איזה ואמר: שולץ נאנח ריק, אולם
ריקנות!״ איזו מיקצוע,

אבוטבול. אלי למיסבאת׳ שותפו של

 האיש היד, פילו, שלומי השני, השותף
״אני :למצרים אבו־רודם את שהחזיר

 משדות־הנפט הדגל את שהוריד זה הייתי
האחרון.״ אותה ועזבתי באבו-רודס.

הר האורחים עם וחיבוק חיבוק בין
 לספר שלומי הספיק לפתיחה, שזרמו בים
 יום־הכי- ״במילחמת שעבר. חוויה על לי

 היחידה שבתה אבדרודס באיזור פורים,
 קצין ובתוכה קומנדו, גדוד מיפקדת שלי,

מידחת. שלה, האג״ם
אח .4 בכלא ניהול קצין היה ״בן־דודי

 לפתע, בכלא. לבקרו הלכתי המילחמה רי
 מוכר. בטיפוס הבחנתי במיכלאות, בסיור

 סיגריות, החלפנו מידחת. אותו זה היה
ונפרדנו. פוליטיקה על דיברנו

יותר מאוחר שנים ״שלוש
 ונתקלתי לרומא המראתי

הלכ דל-פופולו בפיאצה על. אל בשביתת
בטי הבחנתי ובבית־קפה ברחוב, לתומי תי

 מידחת, אוהו זה היה מאוד. מוכר פוס
שגרי של הצבאי הניספח■ הפך שלימים

ודי סיגריות החלפנו ברומא. מצריים רות
פוליטיקה.״ על ברנו
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