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 אני מי .ואס הקולנוע, במסיבת אפרוני הכריז ברירה,"
 אכן הוא 12.00 בשעה לידיד כשהאשה להתנשק יכול
הדסון. רוק האורח נעלם השעה ובאותה לאשתו, נשק
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גופו. את וניענע והמאפרת הספרית עם דיבר להצטלם, הסכים הערב •

 לא הדסון של הזועפות פניו אך
 עם התנשקו רכים השמחה. את שיבשו

 רחל ואשתו גולן ומנחם זוגם. בנות
 להגיע שהבטיח הבא, לכוכב המתינו

.1984ב־ בוודאי אז ,1983ב־ לא אם
 אכדיה, דו במלון לתל״אביב צפונה

 לקצב הבראזילים חגגו בהרצליה, אשר
 השנה. תחילת את הסמבה מוסיקת

 לשולחנות, מסביב האנשים הושבו שם
 לעצמם ופינו קמו הם מאוד מהר אבל

 השימחה כל עלתה של רחבת־ריקודים.
לזוג. דולר 50

 1983 בשנת שידעו הישראלים
 ומתחים, תהפוכות כלכליות, גזירות

 ומנבאים בלבנון יושב עדיין כשהצבא
 יותר, עוד גדולים וקשיים מילחמה
 את אחד ללילה לשכוח כנראה החליטו

 זאת בכל ולנסות השחורות הנבואות
 בחגיגות. החדשה השנה את לפתוח

 ״כל לשמוח. הצליחו כולם לא אבל
 אבל כלוט, שיכור אני בחצות שנה

 שום לי ואין שימחה שום אין השנה
החוגגים. אחד אמר לחגוג,״ חשק

מנשה ציפי
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 הבטיח אפרוני יהודה השחקןבויוה! איו
 הוא איתה שרק לאשתו

,אין החגיגית. הבטחתו את קיים ואכן מתנשק,

 בגרם הדסון רוק עלה בחצות
 פשוט הוא שם. לו והתיישב המדרגות

 הכוכב הסתיימה. 1983 ששנת כעס
 זועפות, בפנים החדשה השנה את קיבל
 מהמקום הסתלק כך אחר דקות וכמה

שלו. הכפיל עם

 סטודנ כהן, אביבהבואזילית הווה
 ואנג לספרות טית

 מרקיז עם רוקדת תל־אביב, באוניברסיטת לית
מאיר ריבקה מימין: ישראלי. אלי השדר המסיבה,
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הרבה כל־כר פה היו שלא רב זמן ״זה

הלכו. הדסון, לרוק שלום ואמרו בנשיקה השני את אחד שבירכו אחרי

אנשים".
 את ביררו ביפו, המערה במועדון

 דורי הבדרן שקל, 2500 תמורת הקהל,
 הוגשה בנוסף כהן. יזהר והזמר בן־זאב
שמפניה. גם שכללה קלה ארוחה

 השימחה היתה אריאנה במועדון
 זוהר הזמרים כשהופיעו אמיתית,

תבורי. ושימי ארגוב
 ברחוב הקטנה, רצועת־החוף לאורך

 ובתי־הקפה, המיסעדות קושטו הירקון,
מתמיד. הומים שהיו

 שהשאיר לוי, אברהם חולון, תושב
 אמר: דולר, 120כ־ כדבריו, שם,

 את לשפר בשביל זה נאחס. ״המצב־רוח
הארנק." את לא אבל מצב־הרוח,

לעצ עשו ישראל של הקולנועים גם
ארלוזורוב, בבית חגגו הם מסיבה. מם

 ויורם גולן מנחם המפיקים בחסות
 בנוכחותם כיבדו המסיבה את גלובוס.

 הדסון רוק השגריר. הסרט כוכבי
 רוברט אבל בחצות, כמעט הגיע אומנם
כלל. הגיעו לא ואישתו מיצ׳ם

 רקדו רחבת־הריקודים, על שם,
 מוסיקת לקול והאורחים ההסרטה צוות
 ענקיות מכוניות שתי עמדו בחוץ רוק.
 אלה במכוניות ג־ג. ההפקה חברת של

 בורקאס, שכלל הכיבוד לאורחים הוכן
 אבל וסלטים. פשטידות בשניצלים,

 היו הכיבוד של גולת״הכותרת י'
פיס בוטנים, שקדים, — הפיצוחים

 סיר החריפים. והמשקאות — טוקים
 גרם הזמן, כל שהתמלא הענק הפונץ׳
 חצות ועד 11.30 מהשעה צרות. הרבה
 כשהן גברים, על־ידי נשים תשע הובלו

״ מעולפות.


