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 נכנסו לשיר, גמרו ששתיהן אחרי ועופרה, ירדנההזינוק קו
 התיישבו הן לתוצאות. לחכות מאחרי־הקלעיס אל

ולהקתה. למקומה אחת כל פרשה ואחר־כך הצילום, לשם רק ביחד

לעב נשואות חיו העיניים ל ^
ונ נשכחו כאילו השאר רן. •■

 חזה, ועופרה ארזי ירדנה עלמו.
ה של אחר בקצה אחת בל ישבו
 חודרות עיניים תולות כשהן מעגל,
 השקט במרכז. שהוצב הקטן במסך

 קולו ורק מתוח היה שסביב
כש אותו הפר פאר דניאל של

 הערב מתחילת התוצאות. את קרא
שהמא הנוכחים, לכל ברור היה
 זמרות שתי בין יהיה האמיתי בק

התו להגיע שהתחילו מרגע אלה.
 המאבק היה הראשונות. צאות
לאו ביד יד הלכו כאילו הן צמוד.

 לבן, לבושות שתיהן הארץ. כל רך
 וותיקות. מיקצועיות זמרות שתיהן
הנק קיצביים שירים שרו שתיהן
סהר. לטים

 הובילה שיפוט נקודות 5 אחרי
 נקודות 3 של בהפרש עופרה

 ל־ פאר דניאל פנה ואז ).50:53(
 ברור היה ההבדל שם — ב׳ דגניה
ל 12 לעופרה, נקודות 8 — לעין

 בנקודה מובילה ירדנה ירדנה.
או של נצנוץ היה לרגע ).61:62(

ה השיפוט נקודת בעיניה. שר
 הכריעה וזו בלוד. היתד■ אחרונה

עופרה. של לטובתה הכף את
 מקבל כאילו היה נראה פתאום

 שהכל, כפי — עדתי גוון המירוץ
 בצורה מייד מתפרש האחרון, בזמן

מי את נתנה האשכנזית דגניה זו.
 לוד ואילו לירדנה, הנקודות רב

עופרה. לטובת הכריעה הספרדית
 דומים היו שתיהן של השירים

 ביניהם היה זאת ועם להפליא,
 מוטיב הופיע בשניהם :קטן הבדל

 :קל בשינוי הלאומי, מההימנון
 ישראל עם / חי חי, חי, עוד ״אני

את שר / שסבא השיר זה / חי
 / ומתפלל שואל אני לאבא... מול
 התיקווה...״ עוד אבדה שלא טוב

לק ניסה ירדנה, של השיר ואילו
כ יותר, בינלאומי קהל אל רוץ

 אך אמן. היא שלו המפתח שמילת
 מן וחלק זהה, כמעט השיר תוכן

ה מהשיר נלקחו כאילו המילים
 / כאלה טרופים ״בימים קודם:

 נושא האדם / נרגע אינו כשהלב
שירו חמה... שלווה למעט / עיניו

המיקרו!] יד או מוצא ,אידיאולוגיה הכריע: גה

ה נ ד ר י - ה ר ס ו ו ו
 לא שהתיקווה מפני / אמן שיר

אבודה...״
 תחיות

הוסעה על
י המו היתד■ אחרי,הקלעים י
•  כמרקחה. רחש המקום לה. •

 ה- מהחדרים. ויצאו נכנסו אנשים
 ליד לפה. מפה מלא היה פיסדרון
 קטן. תור התאסף הציבורי הטלפץ

התרוצ ועוזרי-הפקה פועלי-בימה
 הורים, בפאניקה. ושוב הלוך צו

לה הצליחו חברים וסתם קרובים
לא כדי הקלעים מאחרי אל סתנן

 המאפרות ליקיריהם. הצלחה חל
ה של סוסו את ראו ולא הזיעו,

 בית־חרושת כמו עבד הכל תהליך.
סואן.

ירו תיאטרון של חדרי־ההלבשה

 הסוני את מלהכיל צרים היו שלים
להת שבאו הזמרים, אל הנילווים

 ישראל את שייצג השיר על חרות
האירוויזיון. בתחרות
 משמת- יותר כאילו היה, נראה

ב הטוב השיר על הזמרים חרים
ה ההופעה על מתחרים הם יותר

ש ומי ביותר. והמרשימה זוהרת
 גדולה עוזרים פמלית עימו הביא
 לזכות סיכויו יותר רבים יותר,

כמ הפעם היו המתחרים בתחרות.
 נילוו, אחת ולבל נשים. כולם עט

 ספר גם הרקע, קולות ללהקת פרט
בימ אישי, מעצב־תילבושות אישי,

אמרג ובמובן ומאפרת. אישי, אי
קבועים. וגרוס׳ים נים

 או פחות נשמעו כולם השירים
 התם- בל כמעט הדבר. אותו יותר

ה האוזן על מראש עבדו לילנים
בי שנשמעות מילים על אירופית.

חשוב. אינו כשהתוכן נלאומיות,

 כלל. תוכן היה לא השירים לרוב
ה בין שורות מחליפים היו ואילו

ו לב, שם היה לא איש שירים.
 —הולך היה לא מתוכנם דבר שום

לאיבוד.
נשכ פדי מלודיים שהיו שירים

 האחרת. צלילם שגווע ברגע חו
 בכל כמו היו, הקהל את שתפס מה

 עם יותר, הקיצביים השירים שנה,
 ובכל מקורית. ולא בנאלית מנגינה

 הזמרים מן אחד לכל היתד. זאת
 טוב שלו הפסויים שהשיר הרגשה

מהאחרים.

עבודה
בעיניים

 כשלוש כבר שם היו דלם ^
י  התחרות. תחילת לפני שעות •

גיהוץ התיסרוקת, בתיקח עסוקים
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 והתברר התוצאות, להגיע שהתחילו מרגע במיוחד
ברגע ביותר. צמוד היה עופרה לבין בינה שהמירוץ

 של הבעה ירדנה לבשה זכתה, עופרה כי שנודע
 כמעט שהיא השנייה השנה לה זו עמוקה. אכזבה
* היא כי הודתה ירדנה הראשון. למקום ומגיעה א  ל
הדה. המופע סביב שיש וההמולה הרמש את אוהבת

מ׳
 היתה שלאבידה,
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המסכה
השידור, בזמן

 מאחרי־ אל גל ריקי כשהגיעה
 ורודה מסכה הופיעה הקלעים,

קודם. ימים כמה צולם שהשיר מכיוון
אחרון איטר

את לסקר שעמדו

בידה, קופסת־הפודרה עם טל מיכל
מצלמות־הטלוויזיה, בוא לפני מתאפרת

התוצאות. היוודע עס מאחרי־הקלמיס, האווירה

 איפור הזוהר, הבגד של אחרון
 היתד. לא בעצם וכבד. יסודי
 השירים כל להתרגשות. סיבה שום

ש השבוע במשך וצולמו הוקלטו
 ראה שהקהל מה לתחרות. קדם

 היה לא השיפוט, ובנקודות בבית
 של אלא האירוע, של חי שידור

 היה הכל לכן. קודם שהוקלט מה
 היחידים הקטעים בעיניים. עבודה

ה קיטעי היו חי בשידור שצולמו
 אל הזמרים של והיציאה כניסה
 של הקישור וקיטעי וממנה, הבימה
מזור. ודליה פאר דניאל

מתו כולם היו זאת, כל למרות
היוו רוזנבלום פנינה מאוד. חים
 של האטרקציה את ספק ללא תה

 כשהיא בחדרה. ישבה היא הערב.
 הפרטית למאפרת פניה את מפקירה

וצל עיתונאים לזורגן. עדה שלה,
 לחדרה, מלהיכנס פסקו לא מים
 היה ניכר אך לכולם, חייכה היא
 אולי זו מתוחה. שהיא פניה על

 נמצאת שפנינה הראשונה הפעם
 "" ולא שלה במיגרש לא בתחרות,

שולטת. היא שבו בתחום
 באותה התאפרה שלידה בחדר

הרא- הפעם לה שזו צעירה, שעה


