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 שירים הקריא בהפנינג פעיל חלק שנטל רובין (״קוייוד) יאיר השחקן משמאל בח.
בהתלהבות הקהל את לגרור הצליח פיאמנטח להקת של נגינתה לקצב

הבמה. על בנעשה פעיל חלק וליטול אבריו את להניע אותו להניע אמיתית
 אושר רוב איתו ובא, קרב אביב ך*

ב עוד מאמין שאינו ומי ושימחה. 1 י
 דד במצבנו כי וטוען זה, מסוג שירים

 כבר אביב שום וכד, ביטחוני־כלכלי־חברתי
 חיוך של שמץ אפילו להעלות יצליח לא
 היה צריך למיניהם, הצינים שיפתי על

 האחרון השישי ביום עצמו את להטריח
 על אתרים, כיכר הקרוי למיבצר־הבטון

 האם־ התקיים שם תל-אביב, של ימה חוף
 עיריית של בחסותה עליז אביבי נינג

תל־אביב.
 פתיחה ללא-ספק, היווה, זה האפנינג

 — רישמית לא אם־בי — ראוייה־לשמה
 את במהירות והולכת התופסת לכיכר,
החברתי כמרכזה דיזנגוף, רחוב של מקומו

ישראל. בערי הגדולה של הסואן
 זו בכיכר ההאפיינג את לקיים הרעיון

 הבדואי הצייר של במוחם עלה דווקא,
 והפסל אבו־רביע, בשיר תל־אביב תושב
 בקפה אחד יום ישבו כאשר עדי, יצחק
 יתבזבז לא שהרעיון וכדי בדיזנגוף. כסית
 רבים רעיונות כמו האצבעות, בין להם

 יועצו ברזל, אמנון אל מיהרו אחרים,
 מיהר הלה ראש־העירייה. של האמנותי
 (״צ׳יצ״׳) שלמה שלו, הבום אל להעבירו

בשימחה. אותו שקנה להט,
 כימעט אחרי־הצהריים, השישי ביום וכך

 ובאו התקבצו מוקדמת, פירסומת כל ללא
 העיר, מאזרחי עשרות אתרים כיכר אל
באמפיתיאטרון והסבו וטפם, נשיהם על

 שולמית המשוררת של בתה מאיה, מרביצהלאמא כיהוק
 ״אני :המאזינים קחל לעבר שקראה אפפל,

לבד!״ לישון יכולות לא שאנחנו חושבים הגברים למה מבינה לא
ללהקה הידד

כרבים ליאורה שרעבי.

 ליאורח היפהפייה הדוגמנית של מצידה
 בועז חזמר של אשתו שהיתה מי סחה,

מחהפנינג. מאד שנחנתה סיפרה אחרים


