
 לצעירים בגיל(ומותר לצעירים נועד חדש. מדור העניין. עצם
 ולשאול לשבח להלל, להגיד, להציע, לתרום מה לד יש אם ברוחם).

 בכל תל־אביב. ,136 ת׳׳ד הזה, העולם העניין״, ל״עצם כתוב —
במדור. מיוזמתם המשתתפים בין לגמרי חדש תקליט יוגרל שבוע

רומנטיים לוחמים
 אנין־טעם להיות רבותי, קל, לא

 מבקר־ להיות גם קל לא במוסיקה.
 במוסיקה אנין־טעם שהרי מוסיקה.

המו והמבקר ביקורתי, להיות חייב
 אנין־טעם. להיות חייב סיקלי
המבקרים לעדת להשתייך כדי

 את למלא נועדו השירים ושאר טים,
 לרוב, שלהם, העטיפות גם הפלסטיק.

 מיס־ היא שלהם והמטרה חפיפניקיות,
בלבד. חרית

בהו שיצא החדש, בתקליט־האוסף
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 כלום ולא אין הנשמה) על נלך (בערך:
 מוסיקת־הנשמה שירי הנ״ל. מהדברים
 האחרון עד כולם, מצויינים. השחורה

 להיטי־רגע, הזה בתקליט אין שבהם.
 נצחיים. והעיקר ויפים, מרגשים כולם
 גם טובים הנשארים שירים הם אלה

משתנות, והאופנות חולפות כשהשנים

חדיש״ ״דיבור של היפיופים
קונה הקהל קוטלים, המבקרים

נוק בחוקים לעמוד צריך והאנינים,
 הוא מהם, סוטה שמישהו ברגע שים.
האדם. כאחד הופך

 את לקטול הוא מחוקי־היסוד אחד
 את ולהלל ולשבח אוהב, שהקהל מה

לא־נמכר. הכי החומר
 לתקליט כהקדמה נאמר זה כל
 הזה התקליט חדיש. דיבור של החדש

 זוכה אני ממש זה (ברגע זבל לא הוא
 מצד ורחמים זילזול למבטי בוודאי

 מיידית ומועף האנינים/המבקרים
משורותיהם.)

 את אשמע לא כשלעצמי אני
 סיבות כמה יש אבל הזה, התקליט

 זבל. לו לקרוא שאי־אפשר לכך טובות
 מוסיקה עושים לא חדיש דיבור

 לעשות מתכוונים לא וגם איכותית,
 פי על אותם לשפוט אי־אפשר לכן כזו.

 המוסיקה זו. מוסיקה של אמות־המידה
 יש הריקודים. לרחבת נועדה שלהם

 במיקצועיות העשויים להיטים, להם
 כמקפיצים יעודם את והממלאים רבה,

הריקודים. רחבת על וכמהנים
 במיליוני הנמכר תקליט מזה, חוץ

 להיות יכול לא העולם ברחבי עותקים
 ואז מטומטם, הקהל כן אם אלא זבל,

 קהל לעצמם למצוא המבקרים צריכים
 היפיופים לשני יש יותר. אינטליגנטי

 העולם, בכל מעריצות מיליוני הללו
 מדר־ את מהווים ואלה בארץ, וגם

ביותר. הטוב ההצלחה
לרא דומה שלהם החדש התקליט

ש מי ולרביעי. לשלישי לשני, שון,
זה. את גם יאהב אותם, אהב
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בע בדרך־כלל, הם, תקליטי־אוסף

להי־ שניים־שלושה בהם יש ייתיים.

 הזה התקליט ליחם. נס שלא שירים
 טובה — טובה שמוסיקה שוב מוכיח

לתמיד.
 ארתה את בתקליט למצוא אפשר
 ועוד צ׳ארלס ריי קינג, אי בן פרנקלין,

אחרים. וטובים רבים
 היורופום, לדור במיוחד מומלץ

הישן. החומר את מכיר שאינו

לא!״ אני ״רק
 בת תמי של אמא לי שסיפרה ספור

:5ה־
 תמי את לקחה היא שבוע לפני
 מותק,״ תמי ״תראי, רצינית. לשיחה

 ״אבא׳לה רך, בקול אמא אמרה
 שבועיים בן לטיול נוסעים א׳לה.. י

סב אצל תשארי מותק, את, לקניה.
תא!״

 שהיא לפנ עזר. לא הרך הקול
 מעיין נפתח סבתא, להגיד גמרה

רוצה אני ״גם תמי. של הדמעות

תמי
בקניה!" היו ״כולם

האדם של מזונו
 שנורא־נורא הטיפוסים. את מכירים

 חברתיים? בוויכוחים להשתתף אוהבים
 זוהי — להגיד מה להם אין או יש אם

 לדבר. העיקר לגביהם: שולית עובדה
ולדבר. ולדבר. ולרבר.
 הם משלהם: שיטות גם להם יש

 הם וטראח, רגע־שקט, 'שיהיה מחכים
השיחה. על משתלטים

 מישפט־ לאיזה מהם כשמצפים אז,
 הטונים כמו לפחות חזק (שיהיה מחץ

 עלוב מישפט מגיע שלהם) הגבוהים
 נכון ״נכון, להיות יכול זה וחיוור.
 התחלה או רב. בלהט שנאמר מאוד!"

 ש־" אלא בלבד, זו ״ולא כמו: מבטיחה
 מפוצץ, המשך לאיזה כשמצפים ופה,

 מקום בהחלט פה שיש ״אלא ■מגיע:
 לומר מתחשק כזה ברגע נו, למחשבה."

 הפה, את תסתום ״אולי כזה: ־אחר
 נעים. לא שזה מפני אבל אידיוט?״

שותקים. פשוט
 תגובה מישפט בכל־זאת לכם הנה
 כנ״ל מפוצץ מישפט אחרי יותר. מנומס

 מזונו הוא ״האוכל בטיבעיות: תמשיכו
 אין ברור. מישפט יעני, האדם." של

 נתקע הוא כך: על ונוסף מחלוקת. עליו
 של המישפטים כמו בדיוק קשר. בלי

ההם. המעצבנים
 אתם יעזור. לא הזה המישפט גם אם

 יא ״תשתוק, שלם: בלב לומר ■בולים
אידיוט!"

עיתשוז

ואני אפסי
 קצר בביקור פה שהיתה טרנר, טינה

 לה, ופרחה טסה שנים מליון איזה לפני
 כותרות המון אחריה השאירה אבל

 הכינו למשל, בידיעות, בעיתונים.
 עם ברוך ל״אדם מראש שבוע אותנו
 טינה דבר של שבסופו זה טרנר". טינה
 היה זה ברוך, אדם את ריאיינה טרנר
 טרנר ״טינה הזאת, הכותרת אבל דחוי.

 באמת להיפך) (או ברוך״ אדם ם
 טרנר, טינה אותה מיהי ־גזמת.
 שכזו, בעזות־מצח לעצמה, :זרשה
 ברוך? אדם עם אחת בכפיפה עמוד

 ידיעות אחרי פיגר לא חדשות
עוד. ואפסי אני של הזה ז׳אנר :

 ברוך, אדם של ההופעה יום למחרת
 בעמוד הופיעה טרנר, טינה של בליחה,
 גדולה: כותרת העיתון של אשון

 מולדבי!״ את הרסה היא
 מולדבי? זה מי יודעים לא אתם מה,

 גם טוב, הוא... מולדבי לכם! תתביישו
 ואודיע אברר אני בדיוק, יודע לא ־

 ששרון עולה קצר בירור (אחרי ״ם.
לענייני צעיר כתב הוא ■ולרבי

לדעת.) טוב סיקה. ;

שמח פסטיבל
של פסטיבל־זמר מתקיים שנה מדי

 מכל חניכים בני־עקיבא. ועת־הנוער
ומבצעים שירים מכינים ,זבי־הארץ

 ו־ ססגוני במופע הבימה, על תם
רהיב.

 רבים לוויכוחים גרם הזה הפסטיבל
 בני־ של הארצית ההנהלה כתנועה.
 בטענה לפסטיבל, התנגדה עקיבא
 ולערכיה. התנועה לרוח מנוגד שהוא

 הסכימו לא זאת, לעומת ,חניכים,
המופע. על לוותר פנים :־שום

 קצת, רבו קצת, התווכחו הם טוב,
 יתקיים, שהפסטיבל החליטו בסוף1־

צנועה. בצורה ייערך
הפס לפני שהיה מה על כאן, עד

־בל. :
הרבה שמח היה עצמו בפסטיבל

 תמי. ייללה קניה!״
 אמא ושעתיים בכתה, היא שעתיים

 הבטיחה ניחמה, ליטפה, היא סירבה,
 אבל מתנות, ועשרות הבטחות אלף
עזר. לא דבר ״ים

 תמי. של המוחץ הטיעון הגיע אז
 תמי: אמרה בעולם תמים הכי ;קול
 רק בקניה, היו כבר בגן הילדים ־ל
לא!" אני

אברהמי פרי, אזולאי, פניני, הצהוב״: ״הזמן
הוחרמה הבובה
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הצהוב הזמן
 הזמן בהצגה ביותר המרגש הקטע

 איש־מילואים, של סיפור היה הצהוב
 קצר, סיפור בגשר־אלנבי. ששירת

 בו שאין והרוגים, דם בו שאין קטן,
 אידיאולוגיות בו שאין עם, של כאב

סיפור. סתם מהחיים. גדולות
,3 בת ילדה בגשר עברה אחד ״יום

 אחזה ״הילדה מספר. הוא כך אמה." עם
 ההוראות פי ועל מפלאסטיק, בבובה

צעצועים. להחרים יש
 החלטתי ולכן שקט, יום היה ״זה
 בזהירות בה פירקתי הבובה. את לפרק

 את המאמה, את שמשמיע המנגנון את
 ואת הבטן את הרגליים, את הידיים,
 קראו לי, לעגו מסביב החיילים הראש.

עכשיו׳. לי,שלום
 הרכבתי הבובה. בתוך רבר היה ״לא

 להשיב והתכוננתי בחזרה הבובה את
 הגשר, של המפקד בא אז לילדה. אותה
 לו הסברתי אותה. להחרים לי ואמר

סירב. הוא מסוכנת, אינה שהבובה
 התחננה ואמה בבכי מיררה ״הילדה

 יכול לא אני אמר: המפקד בדמעות.
 יוצא־דופן. דבר להרשות

הוחרמה." ״הבובה
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 יפה שלחה זועם מיכתב־תגובה
 עיקרו: והנה מרחובות, מרדכי

 המישפט את העניין בעצם ״קראתי
אינ אותה משחקת סתם ״היא הבא:

בווק שומעת בטח היא טלקטואלית.
משה.״ חיים את מן

 מי תזה? המישפט להביע צריך ״מה
 מספיק לא משה חיים את ששומע

 משה?" בחיים רע מה אינטלקטואל?
אל התגובה: על תגובה •

 בערב המארגנים. שציפו ממה י יותר
 חובשי־כיפות־ חניכים אלפי הגיעו

 סילסלו שרו, מצוחצחים, סרוגות,
 שנקרא במה התנועעו אף בקולם
ריקוד. הכופרים בלשון

 השיר עד כסידרו, התנהל הכל
 רעשים נשמעים החלו אז השביעי.

 שקבוצת־ התברר האחרונות. מהשורות
 לריב התחילה נועם מישיבת חניכים

 פה פתח־תיקווה. מסניף חניכים עם
 שם סטירה, פה העלבה, שם מילה,

להתחמם. התחיל והעסק צביטה,
 מאיזה־ שהגיע עד דקות, כמה עברו

 במריבות הרגיל המישפט כיוון שהו
החו בואו גברים, אתם ״אם שכאלה:

צה!"
 בחוץ. נמשכה והמריבה יצאו, והם
 בעין, נפצע השני הראש, נפתח לאחד

 המישטרה, הפסיקה הזו החגיגה ואת
נדה שכנים על־ידי למקום שהוזעקה

מים.
 הלילה את גמרו מהחניכים כמה
פתח־תיקווה. במישטרת במעצר

 טען אביעזר, דויד הסניף, מרכז
 אגב, המיקרה. על דבר לו ידוע שלא

 היו במכות) (לא בפסטיבל הזוכים
פתח־תיקווה. מסניף חניכים

 את לספר גמר סדי מתי כשהשחקן
 הכלל!) מן יוצאת (בצורה הזה הקטע
רימעה. המוחה נערה בקהל ראיתי

 עיתונאק כתבה הצהוב, הזמן
 יש הצגת־תיאטרון. שהפך ספר שהפכה
 פליטיה מספרים שבהם בהצגה קטעים

 גננת מהארץ. שסולקו הוריהם על
 אני ״לא אומרת: בגן־ילדיס ערביה

 החיילים יהודים. לשנוא אותם מלמדת
זה.״ את מלמדים שלכם

 באד בכיסאות זזים מהקהל אנשים
 מיליב עיזבו פוליטיקה, עיזבו נוחות.

 בריח על דיבורים עיזבו גבוהות,
 כא! — מבט תורידו היסטורית,

 בכאב הפשוט. באדם תסתכלו לידכם,
 ובכיסופיב בכמיהה בגעגועים, שלו,

 ליהר הפעם, הכוונה, (ואין למולדת
דים).

 גנני מספרת שבו בהצגה קטע יש
 ע? שיר ששרים מהגן הילדים על

 בחייליב פוגשים שהם פעם בכל חופש
 אומו שבהצגה העיתונאי ישראליים.

 :,היהודי הילדים את לו מזכיר שזה
 פוגשינ כשהיו כלניות שרים שהיו

בריטיים. בחיילים
 פע! שר מסתובב,״ הגלגל ״איך
קראום. שמוליק
 הנערו את שמעתי ההצגה בסיום
 ה ״בפעם אומרת: דימעה, שמחתה
האנושי. הצד את רואה אני ראשונה

בלונדי אחד
 המילו את יפצ׳ונקה. באפך, זעם

 שהיו מה זה מכירה? את ״ציטוט״
 שמג העניין עצם שהזכרת. המישפט

 ,ובסך חוף־הים, על הזה המישפט את
להעברתו. כצינור שימש הכל

 לחון לכי כועסת, עדיין את אם
 מאוד שזוף צעיר, בחור חפשי שרתון,

 ועיניינ בלונדיים תלתלים בעל
 ל ותעשי באוזן אותו תיפסי כחולות,
 לתפוג שלא היזהרי (רק נו־נו־נו.
 העניין עצם אחר). מישהו בטעות

 זכות־השתיקן את לעצמו שומר עצמו
 באמצעול על־כך ידבר והוא זה, בנושא

 מכיור הכל, למרות בלבד. עורך־דינו
 לכתוב עצמך את והטרחת שהתרגזת

 לן להעניק שמחים אנו למדור,
משה). חיים של (לא תקליט

משה חיים
אינטלקטואלי
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