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01׳ כל להתמלמן

 במטולה גם מוכרים הם אם מסופקת י1א
 אין שבירושלים ספק אין אבל בעקרון, או
ימכירם. שלא מי

— היא המפורסם: לזוג מתכוונת אני
 בעל — והוא השמנה, עורבת־הדין

מס — היא העשיר. כיחרהמרקחת
יו כבר לשמוע, מוכן שרק מי לכל פרת
 מהרוקח להתאלסן מקוות שהיא משנה, תר

 — והוא השם. ירצה אם ובקרוב שלה,
 על לשמוע, רוצה שרק מי לכל מספר,

 לו, שחורה מה אותו. מכה שהיא המכות
 המכות לא זה סופג, שהוא במכות אגב,

ל הולכת היא כך שאחר זה אלא עצמן,
א עוד ומתלוננת משטרה ו ה אותה. היכה ש
 החלומות אשת הרחיבה השבוע ובכן,

כנראה הגיעה היא שלה: הרפרטואר את

 בעלה את הורגות לא שהמכות למסקנה
 לגרום לנסות והחליטה משביע־רצון, בקצב

שבץ־לב. לו
 הופיע הוא השבוע הצליחה: כמעט היא
 בעיניו שליש בדמעות סיפר מכרים, בבית

 החסונה, בידה פטיש נטלה יקירתו שאשתו
 ״אני לרסיסים. מכוניתו זגוגיות את ניפצה
 אמות ״אני הרוקח. גנח ממנה,״ אמות

ממנה.״
 בכל הוא אם תעשה היא מה מעניין

ש אולי ימזה..ייתכן גם — ימות לא זאת
ניפ שהיא הזגוגיות רסיסי את תיקח היא
טעים. טשולנט מהם לו ותבשל צה,

 את שקרא מי כל שיודע כפי זאת,
להצלחה. בדוקה שיטה כריסטי, אגאתה

הכוריאוגרף של והפיגנונות״ מ,,עוזי עוזי
 בידיהם מחזיקים היוולדם, כביום מים

 רגש בהרבה דיקלמו, שמתוכו חוברות
בתורו. איש ונשמה,

 חזרה בסן־הכל זו היתה למעשה,
ש ״קפוץ״, החדש מחזמר־הפוע על

, של דירתה בשלון נערכה מי ע  עוזרת- נ
ההצגה. של הבמאי
מהקל השחקנים חזרו כן לפני רגע

 ״קול- באולפן המחזה משירי אחד טת
ה אברהמי, איזי הבמאי, ישראל״.

 שהיום החליט אמריקאי, בקצב עובד
מ הזמן. את לנצל וכדאי מוקדם, עוד

 ו־ ,האחרים השחקנים בעקבותיו. כים
ה את הציל היהסו. השחקניות, ביהוד
ב העומדת שבזריזות איזי, העדין מצב
 השף הסולידיים, לממדיו משווע ניגוד

בעקבו אז, או .בוראו. לעיני עצמו את
 ותוך מרעיתו, צאן גם כמוהו עשה תיו,

ערו הקבוצה, ישבה כבר ספורות דקות
ה את ודיקלמה היוולדה, כביום מה

שלה. טקסט
 החזרה, נערכה שעליו אגב, הקטע,

״אמא״. נקרא
אמא. אמא, הוי,

האפריקאי
 של הבלט לישראל הגיע שעבר בשבוע

הכוריאו הגיע איתו יחד שטוטגארט,
 דרום־ קראנקו, ג׳ון הלהקה, של גרף

/0 גן אפריקאי  ה- המנהל גט שהוא .
, הלהקה. של אמנותי

 לא שליבו ישראלי שאין ברור אז
 כ- דגולה אישיות כאשר וישמח, ירחב

 ימים מכריזה, וכעצמו בכבידו קראנקו
מאו ״אני :אלינו הגיעה לאחר ספורים

 מבטיח אני בארצכם. ונפש בלב הב
שלי.״ חופשה בכל לכאן לבוא

 ליבו וישמח ירחב סבורתני, וביחוד,
 סטודנט — אחד מסויים ישראלי של

מ חדש עולה באוניברסיטה, צעיר
ה הכוריאוגרף נראה שאיתו אנגליה,

 אינה ידו ואשר מקום, בכל מרבבה דגול
 בביטוי להשתמש אם ידו, מתון משה
קצת. לירי

קראנקו ג׳ון

 הכוריאוגרף הרעים, צמד מקום, מכל
ה ידידותם על שומרים החדש, והעולה
 החתי- הרקדניות משמר. מכל אמיצה

 רושם כל עושות לא הלהקה של כיות
ם רק איתן מקיים הוא הבוס. על  יחסי

בלבד. מיקצועיים

 לקראת - חזדה<ערומה
ערומה הצגה

 משרד של הצעיר השליח יהודה,
הצעי בחייו ראה כבר ״דגן", תיאטרון

 דברים המוזות, בעולם בעבודתו רים,
 שהקבילה לסצינה אבל הרבה. משוגעים

 אחר-הצהריים ראשון ביום פניו את
 בהחלט אפשר מוכן. היה לא באמת
ה ספלוני עם שהמגש על לו לסלוח

 * על והתפוצץ מידיו נפל השחור קפה
 הבן־אדם לעשות, מה ברעם. הריצפה
קצת. התבלבל

כ כללה פניו את שהקבילה הסצינה
ערו שישבו וצעירות, צעירים שלושים

 לא נמצאת עוזרתו של שדירתה אחר
 איזי החליט ההקלטה, ממקום רחוק

חזרה. שם לקיים
 הראשי השחקן אלפי, יוסי זה היה

 ההצעה את אז שהעלה המחזמר, של
 — החזרות ואת — החזרה את לערוך

 לרוח להיכנס כדי הנאותה, בחופשיות
יעני. הדברים,

קס עוזי אחריו החרה-החזיק  — פו
 ככוכב הטיפשעשרה לבני יותר המוכר

מתפשט. שהחל — והסיגנונות״ ״עוזי
הול היו לא ספורות גורליות שניות

החוש החבר

בת־חשרס
הבינלאומית

ה נ רו ש ש ר  לפני שזכתה היפהפייה מ
 הבינלאומית, בת־הנעורים בתחרות שנתיים

 אביה עם מה זמן לפני עד התגוררה
 מרש, יהושע הוא האב גרושים). (הוריה

 ובימים אל-על, של הבכירים מהמנהלים
מענ בעייה בתו בפניו הציבה האחרונים

יינת.
 עזבה ששמנה היא המעניינת הבעייה

 מעובדיו אחד עם לגור ועברה הבית את
 זמיר, למוקי מתכוונת אני אבא. של

 של אביה נחשב באל־על דייל שבתור
שלו. כבוס שרונה

להח יהושע אבא מנסה כן אם עכשיו
 הכל, אחרי — בעיניו מוצא־חן זה אם ליט

ו ת ו  שעונדת טבעת־הנישואין, אין הרי א
 או — לטמטם מצליחה הרווקה, שרתה
בקשר. משהו לעשות שעליו
 יבולים שבימינו זוכר שהוא מקווה אני
מרש שרונהמאוד. מעט לעשות אבות


