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 ג׳קי מופיע שבה לחתונה פעם ללכת צריך
 הזה, האיש מהי. שימחה לדעת כדי מקייטן
 לעורר מצליח בכיסא־הגלגלים, היושב
 לסחוף מסוגל הוא שלו. בהתלהבות מתים

 הבורקאס את לעזוב לו לגרום הקהל, את
 השעות עד אותו ולהרקיד והרבע״עוף

הלילה. של הקסנות
 של הקאסטות ממלכי אחד מקייסן, גיקי

 של הצלחה סיפור הוא המרכזית, התחנה
לו. ויכול גורלו במר שנאבק אדם

 אינו הוא אחרים, לזמרי״קאסטות בניגוד
 דבר שום רוצה ואינו כועס אינו ממורמר,

 לשיר. לו שיתנו רק התיקשורתי. מהמימסד
עולם של המימסד כלפי הן שלו התלונות

 מסועף עולם ככל״הנראה שהוא הקאסטות,
 קשה בגלוי. בו מתנהל הכל שלא ומסובן,
 על מדוייקים פרסים מקייסן מג׳קי להוציא

 מתנהלים שם בשכונת־התיקווה, המתרחש
 של במישרדם המתרחש על העניינים,

 הפטרונים, שהם - ראובני האחים
 זמרי' של והמפיצים המפיקים האמרגנים,
הקאסטות.

 אביהו על אחת מילה ממנו להוציא קשה
 ״זמרינו של דוברם להיות המתיימר מדינה,

 ובין המילים שבין למרות המדוכאים",
 אינו מקייסן ג׳קי כי ללמוד, ניתן השורות

 את מדינה באביהו או ראובני באחים רואה
נציגיו.

 היא בנתניה תל״נורדאו שבשכונת דירתו
 נטיפים־ עשוייה התקרה הצלחה. של סמל

 החדר, במרכז כבד שולחן־זכוכית נטיפים.
 וחדישים, מפוארים הרצל רחוב רהיטי

 ומכשיר־ מכשיר״וידיאו מכשיר־סלוויזיה,
 ״הווקמן בחיבה קורא הוא שלו ענק, הקלטה

שלי."
 אותנו מקבל לכיסא״גלגלים, מרותק ג׳קי

 מתון משתפלת כשביטנו בתחתונים,
 אותו לצלם עלינו אוסר הוא מיכנסיו.

 אחרי ממלאות אנחנו בכיסא־גלגלים.
הבקשה.

 כשאנו הלילה, באותו יותר מאוחר
בכיסא־ התצלום בחתונה, אותו מצלמות

 מופיע ג׳קי - בלתי־נמנע הוא הגלגלים
בכיסא״גלגלים. כשהוא

 במקייסן נתקלתי שבה הראשונה הפעם
 שהתקיימה המונית, חגיגה בעת היתה

 של הכדורגל קבוצת התיקווה. בשכונת
 כזה. משהו או באליפות, זכתה השכונה
 את ושיגע כפיים על אז נישא מקייטן

ההמונים.
 ורק שני, במבט בו צפיתי כן אחר

 קאסח החדש בסרט אותו ראיתי לאחרונה
של הקאסטות זמרי כל עם ביחד שם, -

הפופולרי שירו את מרביץ הוא המדינה,
מענטזת.

אינו שלו, לנכות להתייחס אוהב אינו ג׳קי
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