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 לצלילי ריקוז־י־בטן במים רקדו הערב, כל במשך והם, אותם הרתיעו לא הקרים הבריכה
העובריס־והשבים. על מים התיזו שנרגעו, אחרי הערב, בסוף מוסא. זוזו של תיזמורתו

1 1 בתל־אביב. מלכי־ישראל בכיכר שנראו לאלה דומים מחזות התחוללו 3̂ 1 קאהיר, לוועידת ישראל למישלחת מריעים מצריים אזרחים ־בתמונה: י
 לא הם !״בן־גוריון — בגין — ״שלום :צעקו הס הקאהירי. בבית־הכנסת ביקורה בעת

באופק. הנראים השלום לסיכויי התלהבות באותה שהריע הישראלי מהקהל נבדלו

 כשקהל בקולי־קולות, זוהר אורי צעק השלום,. את לנו שהביא הואהקב־ה
 חבוש מאד, רזה שנראה אורי, בכיפאק־היי. אחריו עונה האלפים

 עזב שבו לרגע עד הקהל את לשלהב הצליח למרחוק, שבלטו ציציות ועם שחורה כיפה
 בגלל שכרגע, הבידור מבמת להם ענה אורי בדיחות. לספר ממנו ביקש הקהל המקום. את

עזב. אורי לבמה, לפרוץ הקהל כשהתחיל זאת. לעשות יכול הוא אין הנוכחי, מצב,הדברים

 תוכלו ולא תצטננו ״עוד בן־זאב, דורי
 מי היד, לא אך השלום...״ את לראות

 שנפל מי קדימה. נע העצום הגוש שיקשיב.
 את תובע השלום גם שהרי קצת, נחבל

קורבנותיו.
שנפ אלה פצועים. עשרות התוצאה:

 העזרה לתחנת נלקחו קשה, יותר קצת צעו
 העירייה ופקחי המישטרה אנשי הראשונה.

 ללא אך הקהל, של פריצות למנוע ניסו
הצלחה.
לב כדי טריק לבסוף מצא בן־זאב דורי

 החל הוא הגואה. הקהל נחשול את לום
 ואלה רוקדים. בואתם ההמון את מקפיץ
 ועוד. עוד וביקשו לרקוד החלו באמת
 עד דקות, עשרים ׳נמשך דורי של השיר

 בן- דורי קצת. לנוח ביקש שהקהל
נעתר. זאב

 אך האמנים, אחרוני הסתלקו בינתיים
הב אקדמה, רק זו היתד, נמשכה. החגיגה

מוק הכנה מעין החוגגים, מן רבים טיחו
 כאשר — באמת הגדולה לחגיגה דמת
הכל. על וישתלט השלום ינצח

|1  שהצ־ האדם מערימות שנחלצה הנערות אחת מצאה באמצע ך י|[|1 1ך1ן7
הצ לא אך אוויר, מעט לנשום כדי להיחלץ ניסתה בכל. טברו

 הם, גס נדרסו ונשים, ילדים האחרים, לצאת. לה הניח לא אותה שהקיף הקהל ליחה.
וריקודים. בשירה השלום פני את לקבל המשיכו טוב במצב־רוח אבל

 ניסו המישמר־האזרחי, אנשי בתוספת ופקחי־עירייה, שוטרים עשרותחיה גדר
הצ לא רוב פי על המסתערים. ישראל מהמוני הבידור בימת על להגן

 להגיע זכתה הראשונה, השורה מן להימלט שהצליחה הישישות אחת בכך. ליחו
הערב. המשך את משם ולשמוע תל־אביב עייייית שבכיכר הכבוד בימת מרגלות אל
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