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ה״מן ס׳
 את היימן סי מסיימת אלה בימים

 היא סי הראשון. לתקליטה ההקלטות
וה הדליל הישראלי ברוק נקודת־אור

מהמוסי רחוקה שלה המוסיקה חשוך.
רב. מרחק היימן, נחום אביה, של קה

היימן סי

 אין הדורות. שני שבין כמרחק אולי
 ארץ־ישראל שירי בין דמיון של שמץ

סי. של החזק הרוק לבין אביה של
 לשמוע אוהבת ״אני עצמה: על סי

 ריר לו גבריאל, פיטר חנוך, שלום את
 בסרט שהשתתפתי מאז מויט. ואליסון

 כיוון חיפשתי הקלטתי. לא שוברים
 ל" ישר להיכנס במקום ומצאתי. חדש

מ להקה עם ניגנתי אולפן־ההקלטות,

הוא? אבל - אני מילא
 המלא. בשמי לחתום רוצה לא אני

 המצורפת, בתעודה שכתובים הדברים
לי. מחמיאים לא

 מעדיף אני טוב. תלמיד לא אני נכון.
 וביולוגיה. כימיה על ובחורות כדורסל
הש בהחלט. לגיטימי דבר זה לדעתי

 שמורה־ הדבר, לגיטימי אם היא אלה
 דברי־בקורת בתעודה לי יכתוב מחנך

 כיתה, (״להעלות׳׳ שגיאות־כתיב עם
״לעלות״). במקום
חתי בגאון מתנוססת השגיאה, לצד

רו כאלה ממורים בית־הספר. מנהל מת
 חכם אמר זה ועל אה? שאלמד? צים

מחנכיו! הם שאלה לדור לו אוי אחד:
 זה הנ״ל הדברים את שאמר (החכם

 טוב.) ציון לי יש אגב, בחיבור, אני.
רמת־גן. ״חכם".

כש שנה, אחרי ורק במועדונים, קומית
 לאולפן נכנסנו התנבשנו, ואני הלהקה

להקלטות."
 היא לתקליט והלחנים המילים את
 ואם אחד) משיר (חוץ בעצמה כתבה

 לרדיו, יצאו שכבר השירים לפי נשפוט
 בשורה מקום לעצמה תתפוס סי

בארץ. יוצרי־הרוק של הראישונה

הלבבות: ושובו׳ בטי תום
; ?1 1 £1̂ ££ 7.

 הרוק ממיטב מצויין. רוק תקליט
האמריקאי.
 עבד שאיתו דילן, בוב של השפעתו

 ניכרת האחרונות, בשנים פטי תום
 לתקליט, שיר כתב גם דילן בתקליט.

מספ התמלילים פטי. כתב השאר את
 קשי־ ואנשים פשוטים פועלים על רים
לספרינגסטין.) קצת (בדומה יום.

 את רואה ״אני השירים: על פטי תום
 יותר מעמד־השוליים, כבן עדיין עצמי
 עמוק בתוכי תבוע זה אחר. מעמד מכל
 שאני למרות להשתנות. מכדי מדי

 בסיגנוו־חיי מילין מיליוני משם רחוק
ש משום איתם, אזדהה תמיד העכשווי,

וחונכתי." גדלתי שבה הדרך זו
הד־ארצי. בהוצאת שיצא התקליט,

להו ללכת שמתכוון למי חובה הוא
 בארץ. בקרוב שתיערך פטי, של פעתו

יילך. שלא למי גם

ב״קרראפצ׳ר אניטה
 מתגלית יותר היא בייקר ״אניטה

כי־ בעלת נדירה, אמנית היא מבטיחה.

בייקר אנישה
 פי־ בעיתון נכתב ומפותח!״ בשל שרון
פל.

ברב של בצעדי־הענק פוסעת ״היא
״קו ניוז. דיילי הוסיף סטרייסנד." רה
 הצלילים אחד הוא והמקורי העשיר לה

 בשנים הרוק בעולם שהופיעו הרעננים
 ניו־ וגם ניח־וויק, נידב האחרונות,״

 ״העלמה חייב: נשאר לא טיימס יורק
מזמרות-הנשמה/פופ אחת היא בייקר

את מביו

 ספר לידי התגלגל שעבר בשבוע
 ספר־פירסומת לא זה וחלק. חד ושמו

 הוא מה מוסבר בספר לסכיני־גילוח.
 ריברי־בדיחה ״אוצר־חידודים, מכיל:

 והעם." ישראל גרולי משל ופרפראות
רבני־ישראל. הס דנן. במיקרה גדולים.

 בספר, עיון אחרי אבל לי, צר
מור שהיתה ההרגשה, אצלי התחזקה

 מוכן אני עכשיו רב. זמן במוחי חקת
 את מבין אני כריש־גלי: אותה לאמר

 אך השינאה. את (מבין האנטישמים.
מעשיהם.) את לא בפירוש
 הנ״ל. מהספר סיפור־לדוגמה הנה

 הגויים״ ״מבין הנקרא בפרק מופיע הוא
 מבין בחרתנו ״אתה הוא השלם (הפסוק
 בנו.״) ורצית אותנו אהבת הגויים.

 בין ״המבדיל לפרק: כותרת־מישנה
 לעמים״(מי ישראל ובץ לחול. קודש

לנחש). צריך לא החול ומי הקודש
 ניגש שיכור ״גוי ככה. הולך הסיפור

 כדי תוך כוס־יין. וביקש לבית־מזיגד*
 במוכרת, הגויי הציץ היי״ש. מזיגת
 כוסו הרים היא. שבת־ישראל בה, והכיר
 טועה, אהה לאה! לחיים, בהיתול: ואמר

 רחל אם כי לאה, לא המוזגת, לו השיבה
הגמלים.״ את שהישקתה זו היא

 בספר מופיעים זה כגון סיפורים
 פשוט: שלהם העיקרון רבות. פעמים

 של תיאור לו מוצמד שלרוב הגד,
מוב ״שונא־ישראל או ידוע״ ״כומר
 כלפי מעליב מישפט אומר הק״,

וב בחוכמה לו עונה והיהודי היהודי
שנינות.
 ורבי ידוע ״כומר נוספת: דוגמה הנה
 עברי משני ישבו אייבישיץ יהונתן

 בין מבדיל מה לו: אמר הכומר השולחן.
 לו: ענה יהונתן ורבי ליהודי? כלב

השולחן."
המ את הנ״ל לבדיחות נוסיף אם
 לגוי המתייחסת היהודית סורת

 שמיצוות השאר בין האומרת בדלזול,
 בלבד יהורי על חלה השבת־אבידה

 בתפילה להחזיר). צריך לא (לגוי
 עשנו שלא ״ברוך מדי־יום אומרים

 המסורת מיסודות ואחר כגויי־ארצות."
 עם־ נבחר, עם אנחנו הוא: היהודית

העמים. מכל הטובים סגולה,
 היהודים התבדלות את לכך נוסיף

 לפי (לפחות שהיתה הדורות. בכל
 ואס מתנשאת. התבדלות המסורת)
 יחדיו, הנ׳׳ל הגורמים כל על חושבים

 היהודים שלשינאת מהמסקנה מנוס אין
עצמם. היהודים לא־מעט תרמו

חיפה ניר, יוסי

העשור.״ של הגדולות
 על לאמר נשאר מה אלה, כל אחרי

 הדברים, עם להסכים רק התקליט?
 ישראלית בהדפסה יצא שהוא לספר

 המדפים על מונח ושהוא (הד־ארצי)
זהו. בחנויות־התקליטים.

השגויה התעודה

סמנטה לחזות: כדאי
 סמנטה הדוגמנית־זמרת־אלילת־מין

בסינר־ הופעות לשתי לארץ מגיעה
מה.

אומ עתירת־המימרים סמנטה על
בול יתרונות בשתי בולטת שהיא רים

שה מי גם היה והימני. השמאלי טים:
 על־ (ולא סמנטה־חזה לה לקרוא ציע
עופרה.) שם

 בין תשיר, היא בימת־הסינרמה על
 לא בי. גע הגדול להיטה את השאר,
מתנדבים. לכך יחסרו

 ״שווה זמרים על כותבים בררך־כלל
 לאמר: צריך סמנטה אצל לשמוע",

לראות״. ״שווה
ביולי. 9וב־ 8ב־ יתקיימו ההופעות

משגעת טהנית אוץ
 והגל היווני, הגל הספרדי, הגל אחרי
 מתי זמן של שאלה אך זו היתה הצועני,

 מחזיר כספי מתי הבראזילי. הגל יחזור
ובגדול. אותו,

 ״ארץ שלו לתוכנית קראו בהתחלה
סמנטהאת שינו אחר־כך מאוד״. יפה טרופית דל

ס

והס משגעת״, טרופית ל״ארץ השם 8
 ויח־ יתבלבלו שלא ״כדי זה: את בירו *
שנק פעם, של ההופעה אותה שזו שבו |
 יפה". טרופית ״ארץ ראה ם
רקד בליווי כספי, מתי כך, או כך ~

 זמרים לראות) מה (יש מבראזיל ניות
לש מה גם מעולים(יש ונגנים מלווים

 לעיין אמיתית. בחגיגה מופיע מוע),
ולאוזן.

 גם לראות תזכו לא ממנו חיוך אגב:
ביולי. 9ה־ חמישי, יום זו. בהופעה

ירושלים. תיאטרוןכספי מתי

1 | | *

זה? נוער זה
 שומעים אתם ביום פעמים עשרות

 היום של ״הנוער המישפט את בוודאי
 זה את שומעים פעם!" של הנוער לא זה

המפ הכיתה על שהתעצבן מהמורה.
 קמו שלא באוטובוס, מהקשישה ריעה;
 המתווכחים מההורים, מקום: לה לפנות

 ועוד האלה,״ הנוראיים ה״מיכנסיים על
 כלל בדרך נאמר הזה המישפט ועוד.

והתמרמרות. כעס ייאוש, של בנימה
 ״גם להעלות: שמנסים טיעוני־הנגד,

 דור־ גם כך, דיברו ילדי־הפרחים על
 מחמאות ספג בדיוק לא האספרסו
 הראשונים, החלוצים ואפילו מהזקנים.

 מבית־הוריהם שברחו הארץ, את שבנו
 הנוער להוריהם היו לא־זרועה, לארץ

להיות.״ שיכול נורא הכי
 באכזריות נקטעים הללו הטיעונים

היום..." של ב״הנוער
 חדש: סרט עתה מוצג חן בקולנוע

 חבו־ על מספר הסרט והחברה. אני
 חושבים אתם .50ה־ בשנות רת־נערים

 של הנוער לבין ביניהם הבדל שיש
 סממנים מכמה חוץ רבר. שום היום?

הברל. שום אין חיצוניים,

והסיכה החתיך
 בקריאות־הת־ פוצחות שאתן לפני
 תורידו שבתמונה, החתיך" על להבות
 למטה ותסתכלו המבטים, את לרגע
ימין. מצד

 היא מדגמן שהוא. הסיכה רואות?
 על־ידי שעוצבה מיוחדת, מדליית־כסף
לחב בניו־יורק טיפאני בית־האופנה

אפ תעסוקה). (מתווכת מנפאואר. רת
לדש(גב כסיכה הסיכה את לענוד שר

לצוואר(נשים). כענק או רים)
 את שעונד מי אל נעבור עכשיו טוב,
 שלוש מזה .24 בן הוא גורן ערן הסיכה.

 ולאור כצלם־אופנה. עובד הוא שנים
 החליט הוא שלו, החיצוניים הנתונים

 ולשמש המצלמה של השני לצד לעבור
שלכן. כולו הרווח כדוגמן־צילום.

 מין, (בנות, זהים נושאי־השיחה
 כמו הם והרצונות השאיפות סרטים,)

 הקללות פירסום), היום(כסף, של אלה
 קללה כל (על במאום שונות אינן

 מדוברת ובעברית שלך,׳ מחזירים,אמא
 הבדל אין בבגדים אפילו אמא׳שך).

 (החולצות וחולצת־טריקו, ג׳ינס גדול:
 וגם אולי.) ציבעוניות. יותר היום של

הבדיחות. אותן הן הבדיחות
 הזמן: עם משתנה נושא־הבדיחה רק
 אצלך ביקר שצרפתי יודעים ״איך

 בהריון!" והכלבה ריקים הפחים בחצר?
 אידיאלים? הנערים. אחד שם מספר
יוק! עקרונות? חזון?
ההו עם המריבות אותן יש שם גם
 הסיגריות את מעשנים שם גם רים:

 הנוער — ובקיצור בסתר, הראשונה
 של הנוער כמו בדיוק הוא היום של

פעם.
 הנוער על המקוננים שגם נראה
 עולם. של דרכו זו אבל זה, את יודעים
 תספרו אתם גם שנים, כמה ובעוד

 אז שיהיה היום, של הנוער של בשיבתו
פעם". ״של

תראו.
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