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 עם ביחד אבל בלהקה. חבר "־פעם
 הראשוני. החומר את כתב סנדרסון

 את רואה כשאתה מרגיש אתה ״איך
 חמש לפני מופיעים שלך החברים

 יכולת הרי איש, אלף חמישים מאות
 נשאל הבימה?" על איתם להיות

 פעם אף אני אבל ״כן, והשיב: זילברמן,
לשיר." ידעתי לא

לחלוטין. מרחף נראה שמיר אפרים
 רם בקול והודה בירה בקבוק שתה הוא

 צ׳רצ׳יל, האירוע. על לאלוהים
 הוא כאילו נראה המהולל. הגיטאריסט

 על שמתרחש למה בכלל שייר לא
היה המופנם צ׳רצ׳יל כי יתכן הבימה.

 לבטא לו היה שקשה כך, כדי עד נרגש י*
 ודילוגים צעקות בקפיצות הרגשתו את
 המופע בתום למשל. גוב. גידי כמו
 לו שחיכתה ורד, לאשתו צ׳רצ׳יל נשק

 מאיר ישב התופים על הבימה. בשולי
 בראשו עבר מה מעניין פניגשטיין.

 פניגשטיין האלפים. מאות למראה
 הוא שם בניו־יורק, לחלוטין אנונימי
 תפס ישראלים. סרטים פסטיבלי מארגן

 צוות אירגן הוא אמריקאי. ראש
 כדי המופע, את שצילם טלוויזיה

 עצמו את מכן לאחר ולמכור לנסות
 אולארצ׳יק, אלון בארצות־הברית.

 כנגן לפרנסתו ועובד במנהטן המתגורר
 כיצד ישראליים, במועדוני־לילה

 בפארק האלפים מאות מול הוא הרגיש
 של מסוגם אמנים שרק חוויה הירקון?

 זכו המתגלגלות והאבנים ג׳אגר מיק
יוכל ואיך אולארצ׳יק, הרגיש כיצד לה.

 מן יוצא אירוע זה היה הכל סך
 הקונצרטים כדוגמת אירוע הכלל,

 להקת שקיימה בחינם ההמוניים
 פארק בהייד המתגלגלות האבנים
 וגרפונקל סיימון ושקיימו בלונדון

 אלפי מאות בניו־יורק. בסנטרל־פארק
 רחבי מכל לאירוע הגיעו בני־נוער

 בפארק הלילה את בילו חלקם הארץ.
 ללכת נאלצו חלקם שקי־שינה, עם

 ואם לרמת־השרון אם הביתה, ברגל
 שהאוטובוסים מכיוון תל־אביב. ללב
 שבטרמפים ומכיוון הספיקו לא דן של
 טורי כולם. את לקחת יכלו לא

 ברמת־ לפלנטריום עד חנו המכוניות
שבמיזרח. לרמת״גן ועד מצפון אביב

 אירוע היה לא מעולם כי אומרים,
 או להקה או אמן אף וכי בישראל, כזה

 הצליחו לא פוליטית עצרת אפילו
 אחד. במקום אנשים הרבה כל־כך לרכז

 ימשיך ראש־העיריה שאם אומרים
 לו בונה הוא כאלה, מיבצעים לארגן

לעתיד. אלקטורלי נכס
 מה יודע להט שלמה כי ספק אין
 עיר היא שלו תל־אביב עושה, שהוא

 שוקקת הטיילת לחיים, שחזרה תוססת
 דבר, לשם הפכו הפארק מופעי אדם,
 פנים, תיירות לתל־אביב מביאים והם

ושמחה. צהלה תל־אביב והעיר
 לא הקונצרט, בתום ובינתיים,

 ראש־העיריה, בכבוד איש התחשב
 הוכנסו טעם וחסר ראוותני במיבצע

 בכוח כמעט כוורת להקת חברי
 שמיר אפרים סגורה. למכונית־אסירים

לחברים לומר.שלום כדי התעכב
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עבודה. עמוסות היו הצוות ידי מגו־דוד״אדום. של מצוות עזרה בלת

 מועדוני־ באי בפני להופיע לחזור
 את ולנגן במנהטן הישראליים הלילה
נגילה״. ״הבה

 האינטימי לקהל הרגיל רכטר, ויוני
 ראשון ביום עליו עבר מה צוותא, של

 שהחוויה להניח יש הירקון? בפארק
 שהיו מהאמנים גם גדולה היתה

 אולי כך שלה, המרכזיים הכוכבים
 הוודקה כמויות את להסביר אפשר

 אדירות הבימה, על שנלגמו האדירות
 שישפכו ביקש גוב שגידי כך, כדי עד
 שיאבד לפני מים, של רלי ראשו על
התרגשות. מרוב הכרתו את

 פוכגיס
במכומת־אסירים

 כל האפסים. של יומם גם זה יה ך*
 בתנאי מלך, עצמו הרגיש אפס 1 ״(

 שיכול ובתנאי ״בתפקיד" תג לו שהיה
 כל את הבימה משטח בגסות לסלק היה
 הסתובב כזה אפס כל אפשר. שרק מי
 רוח יותר ועשה מכשיר־קשר עם

 הגיע המצב עניינית. עבודה מאשר
 מסלקים החלו שהאפסים כך לידי

השני. את אחד מהשטח
 יגאל רב־פקד של יומו גם זה והיה

 ששוטריו הירקון, מרחב מפקד לושי.
בפארק. הסדר על לשמור שדאגו הם

 שטח אל להכניס הצליח לושי רב־פקד ״
 היה וזה מישפחתו מבני חמישה הבימה
 שאם בעובדה, בהתחשב מאוד, חשוב
 היתה ההמונים כל עם ביחד ישבת
למוות. שתימחץ סכנה
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 כאילו אותו, דחפו ממש והשוטרים
 ולאכול עליו להתנפל עומדים חבריו

 אחרים, עם ביחד הוא, מיכנסיו. את
 שבלווי למכונית־האסירים נדחק

 החוצה. הלהקה את הובילה שוטרים
 גם להידחק ניסה צ׳יץ', ראש־העיריה,

 על טיפס הוא למכונית״האסירים. הוא
 המכונית אך בדלת, נאחז המדרגות,

 על אחורנית נפל והוא נוסעת החלה
 הרגע את להנציח שניסו הצלמים

 טסו כוורת להקת חברי ההיסטורי.
 שם להופיע כדי ללבנון היום למחרת

 ישובו מכן לאחר צה״ל. חיילי לפני
 שהפעם,. אלא לעיסוקיו, איש איש

 הם הלהקה, של הקודם לסיבוב בניגוד
ברווח. מהעסק יצאו

 מדוקדק חוזה ערכו הלהקה חברי
 כי להניח ויש טלית, יהודה האמרגן, עם

 אחד כל יצא הופעות, של חודש אחרי
 דולר. 25,000 יותר או פחות של ברווח
 נחשב זה היום של הבידור בשוק

להון־עתק.
 יאפשר הזה הכסף סכום כי ספק, אין
 במיסגרת וליצור להמשיך מהם לחלק

 גוב גידי הישראלי, הבידור שוק
 על לוותר אולי יוכל הבלתי־מתפשר

 ולהתרכז ילדים בפסטיבלי הופעותיו
 אפרים אוהב. שהוא בדברים יותר

 וסנדרסון צ׳רצ׳יל רכטר, יוני שמיר,
 תקליטים(תקליט עוד להקליט יוכלו
 ומאיר ואלון בדרך) סנדרסון של חדש
 חודשים כמה בניו־יורק לחיות יוכלו

 ישראליים במועדוני־לילה להופיע בלי
■ ישי שרית ובחתונות.
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