
 שתיים לפני דקות 7ב״ .2 בשעה להתחיל צריבה שהחזרה ידע הזמרגוריו! ישראל
 הופיע הוא הבמה. על טוב שיראה כדי בחטף, להתגלח מחליט הוא

הראשון. שירי־המשוררים בערב יחד ששרו ישן בשיר הדודאים, לצמד בן־זוגו אמדורסקי, בני עם יחד

שתסרק דגן צילה מהזמרת ביקש אבידן, דויד של לשירו המוטיקה את שבתב 1 ן 1118*1 11 ך
1 יכול לא אני ״אם בשימחה. זאת עשתה צילה החזרה. תחילת לפני זקנו את 414 # 1

הקטנה. ובתו ג׳ודי אשתו את לחזרה הביא דני אמר. מטופח,״ ייראה הפרוע שזקני לפחות להתגלח,

 אמר טוב,״ הכי שר שלי ״אבא
 אד הזמר של בנו ,4ה־ בן ייאל

לוי. יק
השי על הערות כמה לי ״יש

נס שרה גלרון נורית אבל ם,
 כץ. ג׳וזי הזמרת אמרה !,״

 שגרי מה שומע היה ביאליק ״אם
 היה שלו, מהשיר עשה !שטיין

 הזמרת אמרה בקיברו,״ זהפו
שמי. ריס

 שירי־ לערב הגנרלית זחזרה
 שנערכה גלי־צת״ל, של זוררים

 בהיכל־התו־ האחרון שישי ום
 למסיבה הפכה בתל־אביב, ת

יזה.
 הגיעו המופיעים האמנים כל
 לחז־ והמתינו בבוקר, 10ב־ ר

 בצה־ 2ב־ שהתחילה ־הכללית
 השתתפו שלא אמנים גם ם.

 חבריהם. עם להיות באו ופע
הת ההיכל של :חדרי־ההלבשה

 מבין היחידה דגן, צילה רה
 לצורך להתאפר שטרחה זרות
בשימלה באה כץ ג׳וזי זרה.
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 בשערה. ורודים כשפרחים ורודה
 גלידת־תות״ כמו נראית אני ״היום

 הביא לוי אושיק לחבריה. הסבירה
 ״זו ואריאל. דנה ילדיו, שני את

ב אותי לראות שלהם ההזדמנות
 במוצ־ תתקיים ההצגה הזה. מופע

בלי לישון צריכים והם אי־שבת,
 ביום, מופיע אני באשר אך לה.
הסביר. אותם,״ מביא אני

 שר אלתר נפתלי המלחין־מפיק
 או־ עם יחד בחייו הראשונה בפעם

 אף־ מתרגש. די ״אני לוי. שיק
 אמר. קהל״ לפני שרתי לא פעם

 המלחין- של אישתו כספי, דורין
 להימצא כדי באה כספי, מתי זמר

 זמרות שתי המופיע. הבעל בחברת
ו אלייקים חני סקסטה, מלהקות

 בכל- באו אך שרו, לא שמי, איריס
המופע. את לראות כדי זאת

 שלאגרים שלושה יש במופע
 מד חיבר אקשטיין גרי בטוחים.

 ביא- של לשיר סוערת סיקת־רוק
 תד מוסיקה כתב ליטני דני ליק.
ונו אבירן, דויד של לשיר ססת

מז בהופעה הלהיבה גלרון רית
ויזלטיר. מאיר של בשיר הירה

 רב במתח היו גלי־צה״ל אנשי
 מפיקים שהם השלישית הפעם זו

 בפעם שירי״משוררים. של מופע
 זה מסוג מופע נערך הראשונה

 יצחק כאשר שנים, שמונה לפני
 הוא צה״ל. גלי מפקד היה ליבני
השי את לשמר שכדאי אז חשב
שי לשיר ולא באמת, הטובים רים
לא,הולם. מלל בעלי רים

 ל־ השירים כל הוקדשו הפעם
 פחות התרגשו האמנים תל־אביב.

הת הם הצבאית. התחנה מאנשי
המופע. לכל בעליצות ייחסו

 היכל־התרבות את שמילא הקהל
ה האמנים את בתשואות קיבל

כס ומתי ארצי שלמה כמו מוכרים,
שיריהם. ואת פי

 50 על הפילהרמונית, התזמורת
כשמצ המופע, את ליוותה נגניה,
שחז ברוש, להקת אליהם טרפים

 בארצות- הופעות מסיבוב רה
הברית.
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בחזר לצפות רק בא חוא בעיניו. מצא־חן השניים של ששירם אלתר

|11ך ,1!1ן/ את מעירה גזוז, בלהקת שהיתה הזמרת (מימין), י
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(משמאל). דפנה של להנאתה ישנה, דפנה כיצד מדגימה מזי לבמה.


