
 הישרו אלד. כל המרומם, מצב־דירוח
 צ׳יצ׳ ואביביות. חופש של אווירה הכל על

 אמנון אותו כשמלווה ונפגע, הציץ בא,
 לסחוט ניסה הבמה שעל המנחה ברזל.

ה אבל ראש־העיר, לטובת מחיאות־כפיים
בפוליטיקה. מעוניין היה לא קהל

 יאיר הג׳ינג׳י השחקן ערך מעניין ניסיון
 מתוך שירים קרא הוא רובין. (״קויה״)

 פיאמנטר, של ותיזמורתו בידו, שהיה ספר
 עד־ הצליח הניסיון בצלילים. אותו ליוותה
 קריאת את לסיים הצליח שקויה כדי־כך

 חלק שנטל הנרגש, והקהל כולו הספר
 ריקודים, על־ידי היצירה בביצוע פעיל

 ידע לא ומחיאות־כפיים, באוויר דילוגים
ועוד. עוד ודרש שובעה

באו הם ללא־ספק. נהנו. שבקהל הילדים

 הג׳ינס ולבושי ארוכי־השיער הוריהם עם
 הוריהם עם באו הם הארוכות. והשמלות

 בחלי־ והמהודרים המעונבים המרובעים,
 ארטיקים, אכלו גלידה, זללו הם פות־שבת.
 ועוררו הבמה, על ושרו רקדו השתוללו,

נחת. של רחבים חיוכים
ה החגיגה הסתיימה וחצי המיט בשעה
 עד אם נפסד. צ׳יצ' יצא וכאן המונית,

 ;שלו, ראש־העיר בעד כולו הקהל היה אז
 מהנה אחר־צהריים לו ניקרה שבזכותו

 המארגנים, אחד של הכרזתו הנה שכזה,
 בגלל והמוסיקה הנגינה את להפסיק יש כי

 לרבים מפח־נפיש גרם קואליציוני, הסכם
 בעלות מחאות ביניהם ועורר מהחוגגים,

רצונם. למרות דווקא, פוליטי אופי
 ההאפניגג של הצלחתו בזכות אולם,
 בדעתם כי המארגנים הודיעו הראשון,
 לשבועיים, אחת ולקיימו במסורת, להמשיך

תו העיר. של אחר בחלק פעם בכל אבל
לרווחה. גשמו אתדים כיכר איזור שבי

 ״הגיטריסט מכונה שהוא כפי או המצטיין, הגיטריסטהחדש האליל
 לו ועלתה שכמעט טכנית תקלה בשל המחושמל״,

ושר. מנגן שהוא המוסיקה את המוקיר הנוער על מאד האהוד פיאמנטה, יוסי הוא בחייו,

 ולשחקן פיאמנטה ללהקת כוחותיו בכל מריע הגיינס לבושהזהב נועד
 הפעם נטל אחרים, לאירועים בניגוד הבימה. שעל רובין יאיר

והשתולל. צחק כפיים, מחא רקד, שר, הבמה, על בהתרחשות פעיל חלק הקהל

מש הביימה כשעל תפוז, דראג־סטור שליד
 לתיאטרון החוג חברי לפניהם אותה הקים

 — שהשתדלו תל־אביב, אוניברסיטת של
 התל־ הקהל את לשתף — לשווא כימעט
הבימה. על שערכו בחגיגה האדיש אביבי
ה היו ההאפנינג כבוד את שהציל מי

השחק עם פעולה לשתף ששמחו ילדים,
 ראשיהם שעל העובדה בשל רק ולו נים,

ופרוטות. צעצועים בלונים, עשרות הומטרו
משו הבמה על עלו אחר־כך מייד

 בלטה משירים. לקרוא צעירים, ררים
 שולמית והמעניינת הצעירה המשוררת יהם

פמיניס־ נימה בעלי שירים שקראה ׳פל,
 נזעמות תגובות שעוררו מובהקת, ת
 שלא מי הקהל. של הגברי החלק ^צד

 דווקא היתד, משולמית ביותר התרגשה
 על לצידה שעמדה מאיה, הקטנה, !תה

 אמה' בעוד ארוך, פיהוק ופיהקה הבמה
 הנאספים. באוזני בני־מעיה את שופכת

 מן תרועות־הידד שסחטה נוספת, משוררת
 (עדיין) אלמונית ג׳ינג׳ית היתד, הקהל,

 אוננות על שירים שקראה רום, אסתר בשם
 את עימה חולקים כשהמאזינים ואהבה,

ניכרת. בהתלהבות האישיות חוויותיה
 הקהל, את להדליק שהצליח מי אך
 להקודהפופ היה לרגע, מרגע והלך שגדל

 הציבור את שהרקידה פיאמנטה, יוסי של
 ממנו וסחטה הצמא־לשעשועים, המגוון

 זמרת הצטרפה הלהקה אל סוערות. תשואות
 — ממש להאמין לא — שישמה אמריקאית1

שירי־בלוז. לבצע שהפליאה — וינטרס שלי
 שם היה אילו הגג, עד מאושר היה הקהל

 רבים, בהיפים בתוכו להבחין היה ניתן גג.
 נוער־זהב !מרובעים־למישעי אזרחים בצד
 ישראלי קהל באים־בימים! ייקים בצד

 ישבו חלקם טיפוסיים. תיירים בצד טיפוסי
 בג׳ינס. מרביתם בביגדי־ים,

ו- השלווה הים, הנפלאה, השמש
לוי, גידי הצייר של הדופן יוצאת האמנות יצירתהקיר על

 בתמונה לתינוק. המצפה רות, אשתו את המחבק
לה. הפריע דווקא האוזניים מחריש שהרעש מהקהל אחת משמאל;


