
■ * * ן

 האיצטדיון מורד את מילאו איש 1500כ־האילמת נצל מיפגש
 אבנרי אורי לדברי להקשיב כדי הטבעי,

הנעשה. אחר משם עקבו הסמוכים, העצים בין ישבו רבים המתנדבים. האמנים של ולשירתם

הד שכיסה המוני 1 בפיקניק

.העולם אוהדי יבלו ה שלם.

 את חדש־ מה - הזח

החדשה ה1חש שר טיה

 גבעה ער
ומה

 בר ותחת
ושן עץ

המשפחה נחיה בילוי
שהתיישבו משפחות מזמינים או ילדיהם, עם

 את קבע אשר הוא היום. את איפיין
 משחקים הורים כאשר הרגועה, הנימה

המשפחתית. הסעודה אל להצטרף לידן

ורצינות צ״זבאת
חלקו אשר הקהל, ירושלים״.

 על שניצב אבנרי, אורי של בדבריו שזורים היו
ב הבאה ״לשנה הכרזה: תחת קטנה, בימת־עץ

במחיאות־כפיים. וגם בצחוק הגיב בתמונה, נראה

רשימת שעשתה הראשון שימוש ^
 שלה באות חדש כוח — הזה העולם ) ן

 ״שנה שאיחלה: כרזה להדפיס היה ש'
 אשר המכוניות נשאו הכרזה את טובה״.

 השנה של הראשון היום בבוקר התרכזו,
 בתל־אביב. מלכי־ישראל בכיכר החדשה,
 בשרון, נוספות שיירות התארגנו במקביל
 מקום לעבר נעו הן שאף ובגליל, בחיפה

 ועברו אוהדי־הרשימה, של הגדול הפיקניק
ישובים. עשרות כך כדי תוך

 מסוסה גיבעה בקפדנות: נבחר המקום
 אל הכרמל ממרומי המשקיפה עצי־אורן,

 שיכלו לפני אבל שלמרגלותיו. הכחול הים
 המשתתפים צריכים היד הנוף, מן ליהנות

שהוכ המרכזי, ממיגרש־החנייה להתאמץ.
 לטפס עליהם היה המכוניות, להחניית שר
 של תלול מסלול — הגיבער. מרומי אל

קילומטר.
נוש כשהם הגיבעה במעלה טיפסו הם

 רכלי־ השמיכות והילדים, המזון את אים
 כי הכריזו אחרים רטנו. אחדים הנגינה.

ל כוח להם יישאר לא כזו עליה אחרי
 אבל בכבדות. נשמו כולם לקלפי. לכת

 שטח הוכן בה הפיסגה, אל הגיעו כאשר
חוויה: יחד עברו כי להם הסתבר הפיקניק,

 הראשון. האתגר על התגברו הם
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* רו 0 ך פז ת  את והקימו העצים בין ה
 קלה שעה תוך המשפחתיים. החניונים | (

 מסניף פעילים הקטנות. המדורות ריח עלה
 עמד המאומצת לעבודתם שהורות — חיפה

 — מעולה אירגונית רמה על הפיקניק
 ה־ שהטבחים לוודא כדי ביניהם, סובבו

ש השלטים הוראת על מקפידים חובבים
 דאגו היום בסוף באש״. ״היזהר אמרו:

 בבואם שמצאוהו כפי נקי יהיה שהמקום
לשם.

 המאולתר, במזנון גזוז מכרו דוקטורים
החי 1001 מסדעת של המקצועיים וטבחיה

 ששכחו רווקים לאותם צלי הציעו פאית
אוכל. עימם להביא

 לחלק המטיילים התרכזו אחרי־הצהריים
באמפי ישבו הם המיפגש. של המאורגן
 תחת קטנה, במת־עץ מול טבעי, תיאטרון

 לברכה נוספת משמעות שנתנה כרזה
 בירושלים״. הבאה ״לשנה הישנה:

★ ★ ★
 שאיר־ בחורות, שלוש קמו הקהל כין 1*•

1(  אקורדיון, בעזרת בציבור השירה את גנו .
מילותיו את לימדו גם הן ותוף. גיטארה

24


