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 חיבוק מחבקת אותה״ אפלת ״חייך ברקן יהודה

הגששים. איש בנאי, חיים הבדרו את דוב של

 עמרני גבי עם חתחבק חשחקו״במאיריח זאב
 כמו ״זה הקלעים. מאחרי השחקן

 לצפות כדי הבמה לצד והלך אמר גדולה,״ אחת מסיבה
חיוך. פניו ועל בירה, בקבוק כשבידו המופיעים, בידידיו

 הבמה. על עופרים אסתר את חיקה כלה בבגדי 1 ■:1111.די "|7|)ל
1 1 1  זה השלישית, בפעם מתחתן שאני יחשבו ״שלא |1י1 י 1

 יצחק ־־משמאל למטה השחקן. לידידו הבטיח הפעם,״ בצחוק רק
 הזמרת עם ערב אותו צה״ל תיזמורת על שניצח גרציאני (״זיקו״)

בגבס. והגיע רגלו את ששבר טולדנו, אבי הזמר מימין רבינוביץ. נירה

 כשנתיים, לפני עוגמת־נפש בה
 שיי־ עם רומן לה היה כי בהכריזה

 לא עדיין היא ויתרה. לא קר״
ה בחזרה ישנים. שגעונות שכחה

 לפתע הגיעה המופע לפני אחרונה
בצע- שייקה על והתנפלה למקום

אחזו האמנים

 אתה אמן, לא ״אתה פרועות. קות
 דירי לעברו. הטיחה חנטריש,״

 ״אני החוצה. אותה גרר לוקוב
 רוצה ואני היום רצינית זמרת

הכריזה. הבמה,״ על לבדי להופיע

 באותו לבדו הופיע לא איש אך
והרצי הגדולים הזמרים כל ערב.
 הזרקורים באורות התחלקו ניים
עמיתיהם. עם

יר יפה את בהציגו טופז דודו
שכוכבה ״הזמרת :פלט קוני

ושרו, ביד יד

ו עצמו את תיקן מייד אך דעך,״
 דודו דרך״. ״שמכבה שוב הכריז
 זר־ ליפה ושלח נוח לא הרגיש
 לו מאחלת ״אני למחרת. פרחים
יגיע כאשר כמוני עסוק שיהיה

הוותיקה. הזמרת הגיבה ,״54 לגיל
ב נאספו לירות ממיליון יותר

 זרמו מיברקים עשרות ערב. אותו
 בכל טיפל טופול וחיים להיכל,

מהם. אחד
ויש באו הופיעו שלא אמנים גם

בהת נדבקו הקלעים, מאחרי בו
 את לגמו גם שם הכללית. רגשות

 איש־כסית משה שהכין הסנגריה
 לכולם: שגרם משקה החברה, לכל

הרוח. להתרוממות
הכר מחיר את ששילם הקהל

 האמנים: כל את לראות זכה טיסים
 שאפשר■ גילו והאמנים בבת־אחת׳

 בשנה., אחד לערב חברים להיות גם
ה העבודה מתחילה ״עכשיו
טופול. חיים אמר אמיתית,״

 לערב מקאמה כתב חפר חיים
 — עלינו תרחמו ״אל בשם זה

 כסף תנו אך מסכנים, לא אנחנו
 כפיים.״ מחיאות ובעיקר
 אותו זה י וגם זה גם להם הגיע

ערב.

שלו הלהיט את תגיש 1 זמר נל
שתו!ונגדיה הקלעים 1 ומאחרי

ודידי ארצי ושלמו! משמאל בנאי יוסי עם חקלעים מאחרי ישבה הזמרת *1#
ידידיה. עם להיות באה אך ערב, אותו הופיעה לא אסתר מימין. לוקוב י

לקהל. אותם יקרא רגע, באותו עליה העומד שהאמן כדי הברכה, מברקי זרם את לבמה הביא ארצי
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