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עמידה, מקום נותר שבקושי עד שהצטופפו ההמונים, לשלום.

 רק הבידור. במת מעל שנאמר למה בתשומת־לב בתחילה האוינו
 העמודים בין החוגגים. י לקהל מפריעות המהומות החלו לאחר־מכן

ובערבית. בעיברית שלום, באותיות שהאירו האורות בלטו שבכיכר

ב הידזזד הוא קולם, את משמיעים נים
 עשרות :הסיבה חלושה. ענות בקול כיכר
הרמ מערכות על ישבו אנשים של רבות
 הצליחו כאשר הקולות. את ועימעמו קולים

 משם, להזיזם המודאגים הטכנאים סוף־סוף
 על הפעם אחרים, מקומות ותפסו מיהרו

תחי אחרי אחדות דקות התאורה. מערכות
 מחסום את נלהב קהל פרץ החגיגה לת

 שיפריד מה עוד נותר ולא המישטרה,
האמנים. בימת לבין החוגגים בין

הובס. הטוב הסדר ניצח. השלום

מעגלי
ם קדי רו

 מוסא זוזו הכמה על עלה אשר ך*
 בית־השידור של המוסיקאי המפורסם, ״י■

 שטף המזרחית, המוסיקה ׳ואשף הישראלי
 והם מעריציו. קהל את התלהבות של גל

 כיתפי על טיפסו רבות נערות רבים. היו
 בסילסולים מוסה זוזו את שליוו חבריהן,

 צעיר שאג יה־ליל!״ ״ידדליל! מיזרחיים.
 ״קריית־מלאכי כרזה: בידו שנשא אחד,

 ענו !״לכולם ״ידדליל — !״השלום לטובת
 יצרו וצעירים צעירות העברים. מכל לו

 המיזרח בנוסח רוקדים מעגלי רגע בין
 בידו כחול-לבן דגל מהם אחד נשא ובתווך
 ״סאלם״ באחרת: בערבית ושלט האחת
 שלט הרוקדים. קראו ״שלום״ בשלט, נאמר
 תירגום עם בערבית הוא אף כתוב אחר,
 גם אז כבש, עם זאב ״וגר :הכריז עברי,
יכולים.״ אנחנו

 שיצטנן מי
ה לא א ר שלום י

 חג את לחגוג באו צעירים רק לא ף ^
בהמוניהם. מבוגרים. גם היו השלום.

טבילה
 מאוחר הערב.

דורי ממושך.

על־ שנדחפו אחרי לכיכר־מלכי־ישראל, הבאים מן כמה עשו לרגע
 תחילת רק היתה זו שבכיכר. בריכת־המיס אל הצופים קהל ידי
 זמן בה לשהות כדי הבריכה מי אל האנשים אותם קפצו יותר

השלום.״ את יראה לא שיצטנן, ״מי :אותם הזהיר בן־זאב

 נפרץ הבידור במת אל להגיע הקהל מדחיפות כתוצאהירדים עוימת
נופ כשעליהם נפלו אנשים ועשרות המישטרה, מחסום

 ההופעה. מריגעי רגע בכל שררו 'אנשים ערימות של כזה מצב אחרים. לים
המשיכו. הנופלים גם לשיר. והמשיכו למראה, חייכו לערימות שמסביב האנשים

 את ישראל, אמני מיטב עם לחגוג, כדי
 המופע רעיון את המתקרב. השלום פעמי
 מהכוח אותו שהוציאו מי קינן. עמוס הגה
השח בן־זאב, דורי הבדרן היו הפועל אל
 והמיס־ לד זוהר המתופף לוקוב, דידי קן

 ציפו לא הם גם אבל חאקק. גאזי עדן
 אלפים חמשת יבואו ״אם רבבות. לקהל
 תהיה ״זאת המופע, לפני אמרו איש,״

הצלחה.״
 ההתלהבות ישראלי, קהל אצל וכרגיל

 הצידה דוחקת והשימחה הסדר על מעיבה
ד,אמ־ ראשוני החלו כאשר האירגון. את

 שתי אחת, מילחמה שחיו כאלה ביניהם
 הריעו הם ארבע. ואף שלוש מילחמות,

 שירים באוזניהם שהשמיעה ירקוני, ליפה
 הם פחות. שמחות מהזדמנויות מוכרים
 עבר אל קדימה, יונעו הריעו ונעו, הריעו

ית שמא חוששים החלו האמנים הבימה.
יר יפה החוגג. ההמון בלחץ הכל מוטט
 השיב והקהל זמנים, היו את השמיעה קוני
ה זמן עכשיו, הזמן עכשיו, ״הזמן לה:

!״ שלום
 ב־ לעלוז המים, לבריכת וקפצו הריעו
לעבדם קרא המיים,״ מן ״צאו התזות.

מת1מה
 זוהר אורי שאג שם:״ אתם יי: ך•

/  מכבי לא ״זה המיקרופונים, תוך אל 1 י1/
 שלום — שלום הכל בסך זה תל־אביב,

להר ניסה הוא הערבים...״ לבין בינינו
 שימחת את לחגוג שבאו ההמונים את גיע

ה לשווא. אך בכיכר־מלכי־ישראל. השלום
 לא הכל, אחרי להירגע. סירבו חוגגים

חו יום בכל ולא שלום, עושים יום בכל
כך. אותו גגים

 שונה: בנימוק הפעם שוב. ניסה אורי
ב מורה כשהוא הרעים לכם,״ ״שתדעו

 לא ״זה השמיים, לעבר אל־על, אצבעו
 הקדוש- זה השלום, אתי עושים אנחנו

למעננו!״ אותו שעושה ברוך־הוא
 השתתק הקהל משכנע. נימוק זה היה
 כי- פעמים שלוש — הריע ואחר־כך לרגע,

לאלוהים. פאק־היי
 בערב התכנסו איש אלף ממאה יותר

בתל-אביב העירייה בכיכר הראשון היום

השחם
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