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 בימי שהיום, למרות היום. כמו
 את מזכיר קצת אולי זה שישי,

 כבוד היה זה אז פעם. שהיה מה
 יחזור שזה הלוואי לכסית. להיכנס

 יפה, אווירה היתה היה. שזה למה
 יתמיד אותנו׳ חיפשו אם שמח. ממיש

 בכסית. אותנו למצוא היה אפשר
•שלנו. המי׳שרד היה זה

השלי את בניתם איך •
 ביניכם חידקתם איך שייה,

? תפקידים
ממסי מערכונים הביא שייקח

 שירי הביא גברי הקיבוץ, של בות
 ואני בירושלים מבכחוס אסירים
 הידוק. מהבפו מערכונים הבאתי

לעבוד. והתחלנו
 ״הגשש לכם קראו למה •

ז החיוור״
 כששאלו השם. את נתן פשנל

 האד שאם אמר הוא למה׳ אותו
 ילא אחד אף מלאים׳ יהיו למות
הזאת. השאלה את ישא$  התוכנית יעל עבדתם •

? ד כ ל
 באמת הוא אופיר. שייקר. עם לא,
 את לנו נתן הוא הגשש. את עיצב

 שייקר. בכלל, המיקצועי. הליטוש
ב־ שולט הוא אדיר. אמן הוא

 ב־ אולם ״קניתי הופעה. ותאריך
 הוא מופיעים,״ ואתה קריית־חיים,

אמר.
 הצגה יצאה איכשהו. בחודש׳ נו,

 למעשה, זקנתי. •שימחת שנקראה
 ברצינות. לעסק התייחסתי לא

ו העונות, תיאטרון קם אז בדיוק
לתיאט להיכנס היה שלי החלום

 חשבתי אותי. סיפק לא הגשש רון.
 עם ולהופיע בתיאטרון לעבוד
 הסנטר במועדה כחלטורה, הגשש

הרפול.
 בקריית- להופיע נסענו בקיצור.

ה בהסנטר, הופענו ובערב חיים,
 ובכל למצופה, מעל עברה הופעה

 אותנו. לאכול איד ידעו לא זאת
 שלושה פיתאום שונה. למשהו ציפו

 שונה, שפה במין מדברים בחורים
ת מדגישים  לובשים ועי״ן, חי̂׳

עי כמו מדברים ועניבות. חליפות
 הבינו לא — רומנים כמו ראקים.

ער שאנחנו חשב חלק אנחנו, מי
בים.

 הסנטר — הפוך תהליך קרה ואז
פרח. הגשש ■גווע, הכפול
ה ה • ח ה הצל א ־ ב  כן
ה ל ? לי

איטי. תהליך היה זה !איפה

 לכך, שנתכוון מבלי מעניין. תהליך
האינטג בבעיית לעסוק התחלנו

 היפים הדברים אחד זהו רציה.
יד. כלאחר אצלנו יצא זד. בגשש, מעליב? ולא *

 הכל, אחרי מעליב. לא לעולם
 בסיום אינטגרציה. בעצמנו אנחנו

 לטיול נסענו הראשונה, התוכנית
 אז, שפוצצנו מהכסף העולם. סביב
דירה. לקנות יכול היייתי כי היה אדוני גיסים •
 :מדוע מכובד. תיאטרון מאי

בידור? להקת לביים הסכים
 עשה ניסים מעוניין. היה הוא
 תוכן הכניס הוא עצומה. עבודה
ל ■שלו התרומה לגשש. מילולי

 אבל ליספק, אין עצומה, גשש
 שיוסי ממה גם להתעלם אי־אפשר

 התכנים את נתן גיסים עשה. בנאי
 היה יכול לא אחד אף לגשש.
 לשווא־ תקנטטה כמו משהו לכתוב

 בדיזנ־ לצוץ התחילו הרי אז מה.
 מילק־בארים, נגד שווארמות גוף

 דיזנ־ נוף בסך-הכל היינו ואנחנו
גופי.

ה כל טבריה. את המציא גיסים
מער הביא לא שהוא שלו, גדולה

מיש חמישה הביא הוא כתוב. כון

*•

כ״תרנגולים׳ דזתן ודבורה רוזן עליזה •ספקטדר, עמירם שייקה, פולי,
 נקודה הערצה. היה פולני לנעמי שלנו ״היחס

■:

 בצורה מתנועע הוא פרפקט. נופו
 רעיונות. מלא הוא בלתי־רגילה,

 אף חיי, בימי קומדיאנטים ראיתי
 מבחינת לקרסוליו מגיע אחד לא

הרמה.
 גברי. של בדירה נפגשים היינו
 את לקחת כדי השופטים. ברחוב
 החליט שייקח ברצינות, העניין

 כל בשחייה היום את שמתחילים
 והולכים בגורדון וחצי 7ב־ בוקר.

לעבוד.
 כוס שותים לדירה. באים היינו

 חוויות מספר היה שייקר. קפה.
 לנו מציג היה הוא הצגה. עם
.1 עד

 הוא ? הנגבי חיים את מכירה את
 כתב והיה בדירה, גברי עם אז גר

 מצא שהוא עד — הזר, העולם
 לאט־ והנה, — העבודה את בכלל
 הסיפורים את שומע היה הוא לאט,

 סופו לעבודה. ומאחר שייקר. של
תפ לו והיה מהעבודה, שהתפטר

 בגמרה בזה קפה. לנו להכין קיד
כעי ההוא, בשלב שלו, הקאריירה

הזה. בהעולס תונאי אחר־ אותה חידש הוא # כד•
 וגברי שהוא משום זה כן,

אחת. בדירה יותר גרו לא
 מופיע אחד •ויום חודשיים, עברו

הת לא המצב. מה שואל פשה.
ה את הבין פשה כלום. קדמנו
 לשמור בריון לנו ושלח מצב,

 צריך הזה הבריון היום עלינו.
 עשינו £ז אבל לכנסת, להיכנס
ממנו. לברוח כדי מאמצים

 עד חודשיים, עוד עברו ככה
 הברדק. עם לגמור החליט שפשה

פלקט עם הופיע הוא אחד יום

 כך אחר חברים, באו בהתחלה
 שייקה איש. מאה לפני הוסענו

 זה :אמרתי אני מיואש. היה לוי
 אמר: פשה זז. לא זה הולך, לא

 חכו.״ בסדר, -יהיה
 ולאט־ זה, את זה לעודד ניסינו

תנופה. קיבל זה לאט
 היתד. ביהוד, הופענו אחד יום

תורכיה. יוצאי של שכונה שם

 הסום צילומי
 היו ״ההחוזדות׳

גדולה אחה הגיגה

ש אמפיתיאטרון. במין הופענו
 ישבו אנשים בו. צמחו ד,עשבים

 זז ארגזים. על השני, על אחד
ב שנתקלתי הראשונה הפעם היתד,  מערכונים בניתם איך •
? סוכנים אותם קיבלתם —

 מילה זה העבודה כל אצלנו
 קיבלנו לא פעם אף שם. מילה פה,

 של ממערכון חוץ כתוב׳ חומר
להש לנו נתן הוא למעשה. קישון.

שכר. לקבל בלי שלו בחומר תמש  ■התוכנית אחרי היה מה #
? הראשונה

קרה הראשונה בתוכנית כבר

 דף, עוד לגלגל. והתחלנו פטים,
 ההצגה את עשה וכך דף• עוד

 ביותר. המוצלחת
לי ס פו
אז • ם ו ת ל ח ת ד ה בו ע  ל

סי עם . יו אי בנ
 עשינו למעשה. המון. תרם הוא
 קיבל הוא תוכניות. שלוש איתו
 והיה מיטען, עם מגובשת, להקה

להת צריך היה הוא קל. לא לו
 זה את ועשה אלוני, בניסים חרות

ביותר. הטוב הצד על
■ ■ ■1 י

עכשיו? ומה •
בחופש. אנחנו

ה • מן לכמ ? ז
המשי ואז. בספטמבר. 17ה־ עד

 את לרכז היא שלנו העיקרית מה
 אותו ולצלם לנו, שיש החומר כל

 חלק וידיאו. קסטות על בהרצליה
צילזמי־חוץ. חלק קהל, עם  נגד ש״קרקר אומרים •

הבר שירת היתה קרקר״
נכון? זה שלכם. בור

 לפרק אפשר איך חברה. אנחנו
 בעיות איזה יודעת את י הברה

 לשלם צריך אני כמה — נוראיות
? לעורכי־דין להי מספקת סיכה זו >•

ביחד? שאר
 את יודעת, את כן. עתה, לעת
 באולמות הפסקנו קרקר נגד קרקר

ש מרכלים זאת, ככל •מלאים.
 רוצים שאתם לכם, נמאס

 רוצה אחד שכל להתפרק,
לדרכו• ללכת
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