
החוקית האשה
 החייכנית נורית כעלה. של החגיגית ההצגה אחרי שנערכה מסיבה

הבדיחות. לשמע צחקה עדיין רבות פעמים ההצגה את שראתה אף על

 הנהווה המדינה
והשתוללה חגגה

ל צ ס 1 א ו ק ק י ל 1 מ ש א

לצלמת פרצוף
הוא ובמשקה. רחב בחיון חיו

 שמו־ החדש, המקום בעל הפגין
 אור- כל את שקידם קראוס, ליק
ערב. באותו בלל שתה לא עצמו

ה, לי שד *¥ ב  תרדו אל טו
/ השט את החזירו מהארץ, ? /

 גפן יהונתן המשורר אמד חים,״
 בלוז. — מדינה החדשה בתוכניתו

ב שהתקיימה החגיגית, להצגה
שחק נהרו שבתל־אביב, צוותא

 בוהמה ואנשי במאים זמרים, נים,
רבים.

 את ראיתי שכבר היא ״האמת
האי בשביל באתי אך התוכנית

אש היפהפיה, רותי אמרה רוע,״
ברחה. דיוויד הזמר של תו

 לכל כמעט איתו נוסעת ״אני
 אשתו גפן, נורית סיפרה הצגה,״

 תגיד פעם, לו ״אמרתי יהונתן. של
 את כן גם לוקח בבנק פקיד לי,

 התלוצ־ יום?״ בכל לעבודה אשתו
הזוהרת. נורית צה

ה שאצלי להצהיר שמחה ״אני
 אהרונה אמרה בסדר,״ כמעט כל

 ואשתו בטלוויזיה מפיקה דיין,
 בן דיין, אסי הבמאי של בנפרד

גפן. של דודו
 של בידידים מלא שהיה האולם,

 גפן, הרף. ללא לו הריע יהונתן,
 הזמן: כל ציין זאת, לעומת
ה שילמתם לא הכי בלאו ״אתם
 למחוא לכם איכפת מה אז ערב,

כפיים.״
 הרקדנית גם השתתפה במופע
 סיגי השיער, וקצוצת היפהפיה

במיק הרף ללא שנתקלה סלע,
 הבמה על פזורים שהיו רופונים
לעזרתה. יבוא שאיש מבלי הקטנה,
לה כולם הלכו ההצגה אחרי

 בבודגה, גפן לכבוד כוסית רים
לצוותא. הצמוד הקטן הבר

 גפן אמר לרקוד התחילו כאשר
 ריקודים, אוהב לא ״אני לאשתו:

הל השניים מכאן.״ נסתלק בואי
 החדש, המקום למועדון־הלילה כו

 המלחין־זמר־שחקן מנהלים שאותו
 הצעיר, ואחיו קראום שמוליק

יגאל.
 את ערב אותו שפתח קראוס,
 כמה של הפסקה אחרי המועדון
 חוגג הוא בעצם כי סיפר חודשים,

 פתיחת הוא האחד אירועים. שני
 שנות 18 הוא והשני המועדון
 ג׳וזי הזמרת אשתו, עם נישואין

 חוגגת. נראתה לא ג׳וזי אך כץ.
לי והלכה טוב הרגישה לא ״היא

דיי;, אחרונה הטלוויזיה מפיקת חיא
אח דיין. אסי הבמאי של בנפרד אשתו

טוב. רוח במצב היתה הבוהמה, של לאירועים לצאת מרבה שאינה ז,
20 _

לבוהמה, שייך שאיננו שמאל),

 איתן בשייט,
(מ פרידלנדר

גרין. איתן עם
 המנהל קראוס, יגאלהצעיר האח

 את שמוליק עם ביחד
רכטר. ויוני גפן עם גוב גידי :למטה המקום.




