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הבכורה כהצגת לבון ולוסי פנחס פרם, ופוניה שמעון
נהנה ד״!

אנשים
ת ח ף נ ש כ ו

להצגת־הבכו־ מהמוומנים שניים לפחות
 במצב בית שמיר, משה של מחזהו של רה

עצ את הרגישו לא זוית, בתיאטרון טוב,
שמ שר־הבטחון, סגן השניים: בנוח. מם

 לשעבר, ההסתדרות ומזכיר פרם, ע[*
 במתכוון, שלא או במתכוזן לבון. פנהם
 שניהם את הצגת־הבכורה מארגני הושיבו

 פנה פרס של שגבו כף זה, מאחורי זה
הרא הפעם זו היתר, לבון. של פניו אל

 נוכחו ששניהם רבים חודשים מזה שוני׳
 היה האחרונה בפעם אחת. גג קורת תחת

 נאם בה מפא״י, בישיבת מקום: באותו זה
ב הדחתו, לפני האחרון נאומו את לבון
 מפעל בית ההצגה, נערכה בו אולם אותו

 שנערכה בהתקרבות השלישי האדם הפיס.
 דיין, משה החקלאות, שר היה השבוע
 מעמד החזיק הוא ולבון. פרם ליד שהושב

 עבר השניה במערכה אחת. מערכה רק
 צופה כשהוא מאחור, שורות שש לשבת
 אביבה, כך על העירה היריבים. בשני בהנאה
 אברהם פיקוד־הדרום אלוף של אשתו
 משה של האמיתי הבידור היה ״זה : יפה
 הסופר עלה כאשר ההצגה, בתום . . . דיין״

ל קידה להחוות הבמה על שמיר משיה
 נראה ״שמיר דיין: של שכנו העיר קהל׳
 משמין ״הוא דיין: לו השיב קצת.״ שמן

ומכסף!״ מנחת
★ ★ ★

שך אוד חו ו
 ביום ירושלים את שכיסה הכבד, השלג

 להפסקות גרם הצבאי, המימשל על הדיון
 כזו הפסקה בבניין־הכנסת. תכופות חשמל
 שערך השמחה קבלת־הפנים באמצע היתה

 ב־ אדמוגי יוסף השר־ללא־תיק לעצמו |
 משולחן במזנון עבר אלמוגי מזנון־הבנסת.

מ אחד כל את מברך כשהוא לשולחן,
 מסעו על הלצות איתם ומחליף הנוכחים

 השולחנות לאחד כשהגיע בארצות־הברית.
ו החשמל נפסק חרות, אנשי ישבו סביבו

רו ״אתם היושבים: לח״כים העיר אלמוני
. . . החושף״ את עליכם הבאתי אים?
 הצבאי המימשל על הדיון גמר לאחר מיד

 פנחס ח״כ לשעבר, שר־המשפטים הביא
 את הליברלית המפלגה למזכירות רוזן,
 הצבאי. המימשל לביטול החדשה הצעתו
 המזכירות מחברי כשאחד נתקבלה ההצעה

 והדתיים מפא״י של ״הח״בים בהלצה: מעיר
 עליהם יהיה לחוץ־לארץ. לנסוע יוכלו לא

 הצבעה לקראת מתמיד הכן במצב לעמוד
 הסיעות אחת תהיה קצר זמן תוף בחוק.
ה אסיפות . . . זה״ מצב לבטל נאלצת
 באחת בפיחות. בעיקר עסקו האחרון שבוע
הלי המפלגה מטעם דווקא שנערכה מהן,

 נגד לצעוק השומעים אחד החל ברלית,
 בהצמדה לו שנעשה הגזל ונגד הפיחות

להש הסדרנים אליו כשניגשו למשכנתא.
 יוסף ח״כ הנואם, אותם סילק קיטו,

 הניתוח לצעוק. לו ״תנו שהסביר: ספיר,
 שעה לצעוק האיש כשהמשיך לו!״ כואב

 להרגיע מקורית דרך ספיר מצא ארוכה,
 קרא כואב,״ וזה ניתוח אמנם ״זה אותו:

אותו, שעשיתי הרופא אני לא ״אבל לעברו,
 בסימפוזיון . . . לרפא״ כרגע בידי ואין

 ביניהם התזזכחו הסטודנטים, פרלמנט שערך
ו כאדר יוחנן ח״כ החירותי הכלכלן

 על כוכב, דויד לייעוץ, הלשכה מנהל
 שנבחר שהתאריך באדר כשטען הפיחות.
 כוכב: לו ענה לביצוע, מתאים אינו לפיחות
 הפיחות את לעשות צריכים היינו ״בעצם

 לעשות אפשר איך אבל שנה. חצי לפני
 לפני בדיוק פופולארי בלתי כל־כך דבר

 לח״כ חיכתה קטנה מתיחה . . . בחירות?״
 אחד לביתו שנכנס שעה כהן, אידוב

 את ״ראית אותו: ושאל השכנים מילדי
 על ידע ■שלא כהן, החדשה?״ לירה החצי
 את ושאל התפלא כסף, של החלפה שום

 ״תסתכל חדשה?״ לירה חצי ״איזה הילד:
 ״ותראה הילד, לו ענה הישנה,״ בלירה

חדשה!״ לירה חצי
★ ★ ★

טון ביגיי א צל א ו
בירו ישראל קול במזנון הוויכוחים באחד

 המדרשה על דעתו את מישהו הביע שלים
 רוצים אתם ״מה שדה־בוקר: ליד המוקמת
ד ״ מדוי * ון רי גו ־ ש מה ״כל שאל, בן

 פעמיים לבוא לו שיתנו זה רוצה הוא
 ענה אפלאטון!״ על להרצות למדרשה בשבוע

 ישראל, קול של האנגלית קריין מיד לו
ד ר א ו דו סון א  רוצה שהוא ״מה :אדי

 בשבוע פעמיים לבוא לאפלאטון שיתנו זה
 מקורי מחזה . . . בן־גוריון!״ על להרצות

— החושיטרון — החיפאי בתיאטרון הוצג
 לאולם אנדורה. של הבכורה הצגת בעת

שפרצו סדירים, חיילים מאתיים הוזמנו

 חיים שנראה עת בכל בתרועות־צחוק
 היה שתפקידו למרות הבמה, על טופול

 סירבו העצבניים השחקנים לחלוטין. רציני
מי ג״פפו״) יוהן? והבמאי לבמה, לעלות
 ההצגה באמצע אישית. אותם העלה לוא
 את הוציא שילה ויצחק המסך נסגר
 ״איזה הקהל: לעבר וקרא למסך מבעד ראשו

 מילוא עליכם!״ מקיא אני אתם? קהל מין
 בקושי הרגיע הקלעים, מאחורי עמד עצמו

 כשחוד־ ההצגה. להמשך דאג השחקנים, את
 התיאטרון, מנהל את אליו פפו קרא זו, שה

 בהצגת שעה אותה שבילה יס?ןור, יעקב
ש החיפאי במועדון פנטסטיק של בכורה

 יסעור, על צעק הוא התיאטרון. במרתף
 מביא ושהוא הבכורה, את שקילקל האשימו

ליס צילצל היום למחרת התיאטרון. להרס
חרטי, אבא חיפה, עירית ראש עור

 שהוא, לו והודיע אליו יסעור את הזמין
 בגלל התיאטרון מהנהלת מתפטר חושי, אבא

 השבוע נשאר תמונה חצי עם . . . התקרית
שתערו אחרי מודלינגר, עקיבא הצייר

 צ׳מרינסקי. בגלריית הוצגה תמונותיו בת
 תמונה לקנות רצה בתערוכה הצופים אחד

 רק רוצה שהוא לצייר הודיע אך מסויימת,
 זה חצי לחתוך ביקשו מהתמונה, בחצי

 במסיבת . . . הסכים מודלינגר בעצמו.
חגיגות־ לרגל השבוע שנערכה עתונאים,

 ד,עתו־ את המארגנים פקדו הקרבות, פורים
 לחסרונו לפתע לב כששמו הנוכחים, נאים
המארגן. שאל דבר?״ ״איפה אחד: של

 יחסי־הצבור, איש מיד לו ענה איננו,״ ״דבר
דוודים״ שביתת היום ״יש סלע, אורי

 תורכיה, של בהמאמים הסיור לטיסת . . .
 אירי דשא, (״פשנל״) אברהם יצאו

ה במכונית איינשטיין, ואריק זוהר
מדיי כשהם תורג׳מן, מרקו של הדורה

 מותר יהיה ויסקי כוסות כמה ביניהם נים
 את שהרגיש פשנל, לשתות. מהם אחד לכל

 הנסיעה את התנה שלהם, אפוטרופוס עצמו
הס איום לאחר ורק מלא, שתייה באיסור

השלושה ליום. לאיש אחת לכוסית כים
הקרו בשבת לחזור ייאלץ כשאריק ייפרדו

שנע רובינא אילנה עם מחדש להופיע בה,
 ואת מחלה, בגלל האחרונים בשבועיים דרה

כש עצמו, זוהר אורי בעלה, מילא מקומה
 לשיר ומנסה נשית מטפחת־ראש חבוש הוא

סקסי. סופראן בקול
★ ★ ★

וטאגגו טוויסט
ה נ י ה ג׳ ד י ג׳ רי כ רו פתחה האיטלקיה, לו

 מולדתה, בארץ נרחב מסע־תעמולה השבוע
 מסריטה. היא אותו החדש סרטה לקראת

 בלתי־פופולארי. דחיקא היה הראשון הצעד
 חריפה בקריאה יצאה הסוערת השחקנית

ה ובעד אירופה, את הכובש הטוויסט נגד
 להפגין כדי יותר. לה הנראה השקט, טנגו
 בכל ג׳ינה הפסיקה הכרזותיה, אמיתות את

 החלה הטוויסט, מחול את הופיעה בו מקום
האר הטנגו אלוף המלווה, עם טנגו לרקוד
 מבולבל . . . מוריוני ארייד גנטיני
 אוהל, תיאטרון שתקן השבוע נראה מאוד

מס בלשונו שכשל שעה מרגלית, מאיר
 של השניה המערכה במשך פעמים פר

 לשמוע שהתפלאו הצופים רוב הכתובה.
 שמו לא הצגות, כמאתיים אחרי טועה אותו

 בטעות עלה מרגלית הטעויות: לסיבת לב
 בצבעים נעליים שתי נועל כשהוא לבמה

 שם שבקושי עד כך בשל התרגש שונים,
 הדיורים לשביתת קורבן . . . לטקסט לב

 כבקשתך התוכנית עורכת השבוע היתד,
 ש־ מיבאלי, רבקה ישראליים, לשירים
הקל לשם מחלה, בזמן ממיטתה הוזעקה

 קשרי שיבוש בגלל האחרון, הרגע של טות
 בירושלים קול־ישריאל מחלקות בין הדואר

 השח־ זכתה מיוחדת לשיחה . . . ובתל־אביב
 כשיצאה בהרצליה. אלמגור גילה חקנית

ה צילום בעת סמוכה, במסעדה לסעוד גילה
 לידה עצרו למורגנשטיין, מילה אף סרט
 והתלחשו מקומית גימנסיה תלמידי שני

 גילה אל לגשת הנער העז לבסוף בינהנב
 ענתה. ״לא,״ דוגמנית?״ ״את אותה: ולשאול

 אני ״כי הנערה. שאלה האיפור?״ למה ״אז
 סרט?״ ״באיזה גילה. השיבה בסרט,״ עובדת

 השיבה למורעשטיין״ מילה ״באף הנער. שאל
 אייגע־ ״אריק משתתף?״ ״ומי גילה.

״יו אלמגור, גילה מיין, . .  גילה גם ״מה, .
מל כולה הנערה שאלה משתתפת?״ אלמגור

 ספרי היא? איך היא? ״איך התפעלות: את
 שמצטלמת ״אחת רק שהיתה גילה, לנו!״

 מחייבת: לא תשובה והשיבה נבוכה בסרט״,
בכי אותה אוהבות נורא ״אנחנו ״בסדר.״

 נעורים, בהתלהבות הנערה המשיכה תה,״
 שלה תמונה כל שגוזרת אחת לנו ״יש

 שלה.״ באלבום אותה ומדביקה מהעתונים
 ?״ עושה את ״ומה הנערה שאלה לבסוף

 שאל הצגה?״ ״באיזה בתיאטרון.״ ״משחקת
 השיבה בקאמרי,״ כינרת ״בכינרת, הנער.
 ״גם הנערה, התפעלה שוב ״באמת,״ גילה.
 הזמינה גילה בזה.״ משתתפת אלמגור גילה

 גילה את לד, להכיר הבטיחה להצגה, אותה
אלמגור.
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