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לא איכזב
איאן בראון, האנגר 11

בראון  איאן  פרץ  ב־1989 
לתודעה כשעמד בראשה של 
רוזס". אלבום  "הסטון  להקת 
הבכורה שלהם נחשב לאלבום 
מופת שהיווה השראה גדולה 
ללהקות כמו אואזיס, קולדפ־
ליי, רדיוהד ואחרות. שלשום, 
זכינו  אחרי,  שנה   20 כמעט 
הקודש,  בארץ  אותו  לראות 
הפעם במסגרת קריירת הסו־
התפר־ רוזס  הסטון  שלו.  לו 
קו ב־96', ומאז הספיק הבחור 
להוציא חמישה אלבומים לבד.

החשש הגדול היה שמאחר 
חדש  אלבום  הוציא  שבראון 
"לס־ ניאלץ  מזמן,  לא  ממש 
בול" ולשמוע את כולו, אבל 
החשש הזה התבדה. בראון נתן 
רפרטואר מעולה שכלל שירים 
מכל הקריירה שלו, החל מה־
 I wanna be סטון רוזס, כמו
adored, ודרך כל חמשת אל־

בומי הסולו שלו.
בראון עלה לבמה אחרי הופ־
עת חימום כמעט מיותרת של 
מאור כהן. בין שיר לשיר זכי־
נו לשמוע אותו פולט כמה מי־
לים בעברית, כמו "תודה" ו"מה 
נשמע", שתמיד מעוררות סימ־
פתיה בקהל. הבעיה היתה שכ־
שהוא דיבר אנגלית - אף אחד, 
לפחות לא בסביבתי הקרובה, 
לא הצליח להבין מה הוא מנסה 
הבריטי  המבטא  בשל  לומר 
הכבד שלו. אבל כמו קהל טוב 

הנהנו, חייכנו וצעקנו בחזרה.
ההופעה היתה בנויה מצוין, 
והכילה כמות שירים מכובדת 
אך לא מתישה. השירים גם לא 
הוגשו בעיבודים מיוחדים, ונ־
שמעו, כמעט אחד לאחד, כמו 
הגרסאות המוכרות מהאולפן 
- אלא שהאקוסטיקה הנוראית 
של האנגר 11 לא עשתה חסד 
ובעיקר לא עם  עם השירים, 
הניואנסים האלקטרוניים שכה 

מאפיינים את איאן ה"חדש".
 Illegal בלט בחסרונו השיר
היתר,  בין  (שמזכיר,   attacks
את חיל האוויר הישראלי, עזה 
והקשר ביניהם), אבל עם סיום 
 F.E.A.R השיר  של  מרשים 

כולנו יצאנו מחויכים.
r.yonatan@hotmail.com

הופעה
יונתן ריפתין

ציון: 9

השאלון
אחינועם ניני

12 34 56 78 910

מה היית אם לא היית זמרת?
"אני זמר משמע אני קיים"

ובאיזה תחום לא היית מוכנה לעסוק?
"בפוליטיקה"

בסרט על חייך, מי תגלם אותך?
"אומה תורמן, אנחנו דומות בול"

מה יכתבו על המצבה שלך?
"אני מעדיפה אפר שיפוזר בשדה"

מה הכי מרגש אותך?
"הילדים שלי"

מה הכי מכעיס אותך?
"הילדים שלי"

מתי בכית בפעם האחרונה?
"לפני רבע שעה"

עם מי היית רוצה להיפגש לצהריים?
"עם בעלי"

מה מעסיק אותך כרגע?
"סיבוב הופעות בישראל"

ספרי משהו שלא יודעים עלייך.
"יש הרבה מאוד דברים"

פיוט זה הכי, אחי
פרויקט מיוחד מפגיש אמנים חילוניים כמו חמי רודנר, מיכה שטרית 

ושלומי שבן, עם פייטנים √ "זה מעשיר את המגוון המוסיקלי שלהם"
מאיה כהן

מה משותף לחמי רודנר, שלומי 
שבן, ערן צור, אפרת גוש, שאנן 
סטריט, מיכה שטרית, כנסיית השכל, 
מיקה קרני ועמיר לב? מלבד העובדה 
שכולם אמנים בולטים ומוערכים, כולם 
חלקו או יחלקו בקרוב במה עם פייטן 

במופעים המשלבים רוק ופיוט.
השילוב המיוחד הזה מתרחש במסג־
רת פרויקט "ידידי השכחת?!" של ארגון 
"הלל חיפה" וקרן אביחי, שמפגיש על 
במה אחת אמנים הבאים מקצוות שונים 

של המוסיקה.
"הפרויקט התחיל ב'הלל ירושלים' 
לפני שמונה שנים, לאט לאט התרחב 
והיום קיים כמעט בכל הארץ", מסבי־
רה ענבר בלוזר, מנהלת "הלל חיפה", 
"מדובר בהופעות שפתוחות לקהל ללא 
ישראלי,  אמן  בין  ומפגישות  תשלום 
לרוב מתחום הרוק, לבין פייטן. המטרה 
בחיבורים האלה היא שייווצר דיאלוג 

מוסיקלי".
איך נוצרים החיבורים האלה בין 

האמן לפייטן?
יש־ 'הלל  של  אמנים  קבוצת  "יש 
ראל' שכוללת גם פייטנים וגם מוסי־
קאים שמגיעים ללמוד יחד על מקורות 
הפיוט, כי זה תחום שמעניין אותם. שם 
נוצרים חיבורים, ואז הם באים אלינו, 
אומרים שהם רוצים ליצור יחד, ואנחנו 
יושבים איתם על התוכנית האמנותית. 

יש גם אמנים שאנחנו פונים אליהם".
למשל?

עם  רודנר  חמי  של  החיבור  "את 

הפייטן דביר כהן אנחנו יצרנו, פנינו 
לשניהם. לקחת אמן שלא מכיר את זה 
בכלל - זה תהליך, וזה לא קורה בשי־
חת טלפון אחת. אותו הדבר עם פייטנים 

שעד היום היו שרים רק בבתי כנסת".
והם  אליהם  שפניתם  אמנים  יש 

סירבו?
"יש כאלה שסירבו רק בגלל עומס 

עבודה, בגלל אילוצי לוחות זמנים".
איך נוצר החיבור בין שלומי שבן 
לפייטן דוד מנחם, שיופיעו יחד ב־11 

ביוני?
"זה גם חיבור שלנו. דוד מנחם מנגן 
על כל מיני כלי נשיפה ושלומי שבן על 
פסנתר. אנחנו משתדלים להביא פיוטים 
שהקהל מכיר ויכול להתחבר אליהם, 
גם מבחינת המילים. חשוב לנו שהקהל 
יהיה שותף וייקח חלק במופע. לפעמים 
האמנים גם מלמדים את הקהל את אחד 

הפיוטים".
יש עכשיו ממש טרנד של נגיעות 

בפיוט, לא?
"זו בהחלט מהפכה שהתחילה בשנים 
האחרונות ועכשיו תופסת תאוצה. אני 
מאוד מקווה שזה לא טרנד, אלא משהו 
יציב יותר. היום גם אמנים מוציאים אל־
בומים של פיוטים, כמו מאיר בנאי. אם 
בעבר אמנים חששו שהם ייתפסו כחו־
זרים בתשובה או כרוחניים, היום הם 
מבינים שזה מעשיר את המגוון המו־

סיקלי שלהם".
אבל בדרך כלל זה כן קשור בהתקר־

בות של אותם אמנים לדת, לא?
"ממש לא. מה שמנחה אותנו זה שבש־
ביל כל אחד פיוט זה משהו אחר. זה יכול 
להיות דת, תרבות או היסטוריה. זה בעי־
קר מדבר על זהות יהודית ועל המשותף 

בין הזהות הישראלית ליהודית".

מאיה כהן

כבר כמעט שנתיים שעורך דין 
בני דון־יחייא מריץ ברחבי הארץ 
מופע יחיד שלו, שחומריו לקוחים ממה 
שהוא מתעסק בו זה שנים רבות: זוגיות, 
גירושים ובעיות במשפחה. "אחרי יותר 
מ־30 שנה של עיסוק יומיומי בזוגות 
להתרענן  צורך  הרגשתי  מסוכסכים, 
מעט במופע שגם מצחיק את הקהל וגם 
גורם לי הנאה", אומר דון־יחייא, עורך 

דין שעוסק בדיני משפחה.
עם   מסיפורים   מורכב  "המופע 
פואנטות,  סיפורים על זוגיות שמס־
תיימים בטוויסט. חלקם הומוריסטיים, 

חלקם מרגשים, ותמיד מפתיעים".
אתה לא חושש להיתפס כלא רציני, 

שהמופע הזה ירתיע את הלקוחות?
"זה לא מופע סטנד אפ ולא בידור נטו 
אלא חצי הרצאה־חצי מופע הומוריסטי, 
כי אני משלב טיפים מקצועיים. אני לא 
רוצה להיכנס למשבצת של בדרן. הרעיון 
הוא שמוסד הנישואים הוא חשוב מאוד. 
האנשים צריכים לפקוח את העיניים 
לרווחה לפני הנישואים, אבל לעצום 
אותן למחצה אחריהם. צריך להתגמש, 
לא להתעקש, ולזכור אחרי אותו ערב 
מרגש שבו החתן אומר לאהובתו 'הרי 
את מקודשת לי' לומר מפעם לפעם גם 

'הרי את מחודשת לי'".
זה מתוך המופע?

"כמובן".
ואתה עדיין מאמין בכך, למרות 
של  בפירוק  היום  כל  עוסק  שאתה 

נישואים?
"כן, אני נשוי כבר 36 שנים. אני חושב 
שאנשים זקוקים לזוגיות, ולכן העולם 
בנוי וימשיך להיות בנוי כמו תיבת נח 

- שניים שניים".
עולם התקשורת לא זר לדון־יחייא. 
הוא מגיש פינות בתוכניות רדיו שונות, 
עוסק בהוצאת ספר שיורכב מסיפורים 
שפורסמו בטור שלו במגזין "לאישה" 
בשנה האחרונה, ואפילו לתיאטרון הוא 
כבר פוזל עם קומדיה על זוגיות שכתב 
ושהוא רוצה להעלות באחד התיאטראות 
הגדולים. בתוך כל זה, נשאלת השאלה 
אם נשאר לו זמן להיות עורך דין. דון־
יחייא ממהר להרגיע: "אני בעיקר עורך 
דין, ואני מותח את היממה שלי בגלל 
העיסוקים הנוספים שלי. מבחינתי זה 
איזשהו פיצוי לנשמה, בגלל העבודה 

השוחקת והתובענית היומיומית".
במה,  על  ניסיון  שצברת  אחרי 
כתבת מחזה וספר, יש סיכוי שנראה 
אותך מגלם תפקיד של עורך דין קשוח 

בטלנובלה תורנית?
"לשחק? אין סיכוי. עד כאן. במופע 
שלי אני אמנם נותן הופעה על הבמה, 
אבל תפקיד בטלנובלה? לעולם לא. לא 

מתאים לי".

מבית המשפט לבמה
עו"ד בני דון־יחייא, המתמחה בדיני משפחה, מריץ מופע שבו הוא מספר סיפורים מצחיקים על 

זוגיות וגירושים √ "אני לא רוצה להיכנס למשבצת של בדרן", הוא אומר, "מבחינתי זה פיצוי לנשמה"

"זה לא מופע 
סטנד אפ אלא 

חצי הרצאה־
חצי מופע הומוריסטי. אני 

לא מתכוון להיות בדרן"

פרויקט שצובר תאוצה. מיכה שטרית והפייטן ליאור אלמליח צילום: צחי וייס

"טלנובלה? אין סיכוי". דון־יחייא
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