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בחד להימצא העדיפו בוודאי הם מלון,
 האנטיפטי. בלובי ולא הנוחים, ריהם

 שונה האווירה היתה הגדול באולם
 תימנית חינה בין הכלאה לחלוטין:

 כולם יחסי־ציבור. של למסיבה שמחה
 והתכבדו יפה ערוכים לשולחנות ישבו
 מעל שר משה חיים ובשניצלים. במיץ

 הכל ועל מאוד, גבוה בווליום הבימה .
 עם וידיאו מצלמת מסנוור אור הטילה

האירוע. את שהנציחה זרקורים,

 חיים של אמו מישפחתו. בני עם יחד י
 המצליח. בנם על נשיקות הרעיפו :

החוגג. הזמר של ילדיו שניהם אסי,

 יו״ר שהוא גורליצקי, אילי נעלה עם למסיבה באה
 לא היפה ואשתו גורליצקי איגוד״אמני־ישראל.

המוזמנים. עם משוחחים כשהם בצד ועמדו השולחן, ליד מקום מצאו

 ושיריו משה שחיים הרגע מן
 של הלגיטימציה מחסום את עברו

 דבר שום עוד נותר לא שדרני־הרדיו,
 צלמי־העיתונות, לבין בינו שיחצוץ

 מיני בכל אותו לצלם המבקשים
 כזה אנשים. מיני כל עם תנוחות,

 באולם השבוע, המצב היה בדיוק
 שם לתל־אביב, מצפון מלון של הגדול
 תקליטו צאת לרגל המסיבה נערכה

זמר. להיות משה, של השמיני
 המלון של והקר הענקי השיש לובי

ב־ אורחים היו אם ומבריק. ריק היה
1-— 36 ■■■!!

ומפור מוצלחים הרבה במסיבה היו
 יופי גורליצקי, אילי כמו סמים,

 ריי־ המארוקאית הזמרת גרבר,
 רקדנית־הבטן ברנדם, ננסי מונד,
 חיים אושרת, קופי סימון, כארי
 האחים וכמובן, מהטלוויזיה מלובן

 האמרגן הוא ראובני אשר ראובני.
 המכונית משה. של האישי והמנהל
 בה־אם־ מתוצרת משה, של החדשה

 הטובה ההוכחה היא בחוץ, שחנתה וה,
 מוצלח אמרגן הוא שראובני ביותר

אליו. קשור להיות שכדאי במיוחד,
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לייו״ניכורים. יאה כך כל שלא מה פלסטיק, כוס נעבר דולב, ענת את חיבק הצילום לצורך אבל

צעיר
אבר

ממזר

ךן ן ן  החמצמץ טעמו את ושיבח בידיו בוז׳ולה גביע החזיק |1ך1 ךן
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ביקב. הייצור עונת אחרי מיספר חודשים רק אותו לשתות ניתן ואשר

 ידוע. זה — טוב יין הוא ישן יין
 על להתענג האוהבים הצרפתים, אבל

 אדום יין שגם מצאו צעירים, דברים
 משובבות־נפש. תכונות לו יש צעיר

 חגיגה שנה בכל מתקיימת בצרפת
 הבוז׳ולה את הכורמים מציגים שבה
 צעיר, ביין המדובר שנה. אותה של

 בחביות־היקב. להתיישן הספיק שלא
 תקופה במשך רק אותו לשתות אפשר
הוא אחר־כר — שיווקו אחרי קצרה
האופ המעקצצת חריפותו את מאבד
 מהר עולה אבל צעיר, הבוז׳ולה יינית.

לראש.
 שמה חשבו מיזרחי כרמל ביקבי

 כבר לנו. גם מותר לצרפתים שמותר
 בוז׳ולה חגיגת עושים הם שנים שלוש

 השנה והתוצאות: לחלוטין, ישראלית
 יודעי־ טענו כך במיוחד. מבטיח היין
בחצר-היקב. דבר

 ברא־ היקב בחצר שנערכה לחגיגה
 אנשי־תיקשורת, הרבה באו שון־לציון

 מסביב עיתונאים. — וכמובן אמנים,
הקי בשביל רק אבל חביות־עץ, היו

מיכלי מתור נמזג הבוז׳ולה — שוט

 שומו — לתוך בקבוקים ומתוך קרטון
מיו רק פלסטיק. כוסות — שמיים!

ניצן, מאיר או פאר מני כמו חסים
 לידם קיבלו ראשון, של העיריה ראש

וכדין. כדת גביעי־זכוכית,
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