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 הם ב״הפרפרים הופיעו בהתחלה,
 ברקן, ומוטי דיין תיקי חופשיים״

 כשהרומן רומן. ביניהם ניהלו שגם
ו מהבמה, מוטי נעלם פנצ׳ר, חטף

 מסינג. דני מופיע החל במקומו
הש דגי, של הצגות כמה אחדי אבל

 ולדרי־ מוטי, עם מחדש תיקי לימה
לתפקיד. הוחדר הוא שתה,

ב ההתחלה. רק היתה זאת ןכו,
 קיבל הוא ■לתפקיד, חזר שהוא יום'

 מסינג - דני את החזירו ומייד אדמת,
לבמה.

 להופיע וחזר הבריא שמוטי ביום
 עליזה לתיקי. האדמת הגיעה —

 מקומה, את למלא התעקשה יצחקי
 מעדה התפקיד, את הבוקר כל שיננה

 הראש, את פתחה הבמה, מן בדירתה
 באותו טובים תפרים ■לכמה ונזקקה

ראש.
 שכאן אולי מלבד בערך. הכל, וזה

 שעליזה זמן שבאותו להזכיר המקום
לשעבר, בעלה נפל הראש, את שברה

ב יצחקי, אריה הנוכחי, וידידה
 הרגל. את ושבר ״מנדרגולה״, הצגת

בסדר. הכל יקר, נסיך מזה, וחוץ

 בכורת היתד, מיץ, חנה׳לה מלבד
פשע. ממש מדיאה

ה ודת עם זכתה, כמצופה, חנה׳לה,

 של רצופות דקות לעשר הסתם מן זוכה
ביצים.

 ללא היה ההנהלה שביצעה הפשע ואכן,
המציי כזו, בכורה מעלים זה איך מחילה.

 לבמה מרון חנה׳לה של שיבתה את נת
 הכרטיסים, מחירי על כבר לדבר שלא —

 בלי — לזוג ל״י 150ל־ מאה בין שנעו
היו מה ההצגה? באמצע להפסקה לדאוג

חנת׳לת שובך, ברוד
 מחיאות של רצופות דקות לעשר המסו,
 נשמעו כמותן שמעסות סוערות, כפיים

 הנהלת היתר, לוא אבל בארץ. בתיאסרון
היתר, אחריה, הבמה, על שם עולה הקאמרי

ה הבכירה הפקיד
א ל ל ד- ל בעל ת

מתר ללב, נוגעת נהדרת, דרמה
 ממשלתי במשרד אלה בימים חשת
 בכירה עובדת בירושלים: בביר

לכש ללדת. עומדת — המשרד של
 לא אך יום־יומי. די מאורע עצמו,
נשואה אינה פקידתנו בי הפעם•

מ שמו האשה נ
 ב־ שלנו האשד, לארץ חזרה רביעי ביום

 ממשלת את שם ייצגה לא אומנם היא קאן.
ישראל ממשלת אם מסופקת ואני ישראל,

 שמעון! קרה, (מד, שנתיים לפני בארץ
ן ועם הפורמה?) את מאבד אתר, ו ץ ג׳ נ  ל

לא לנון, היה לא זה (״אם שלו וד,יפאנית

וידידים סרדריקה;

 תאמינו אבל לשם, צאתה על אפילו ידעה
 שם ישראל זכר את הטביעה היא — לי

הממשלה. נציגי מכל יותר הרבה
להתח כבר יכול ממשלתי נציג איזה כי
 קלה לשער, שעזבה סגל, בפרדריקה רות
השקו בשמלות הצסיידד, שלה, הפ^נו את

 להם שאין המחשופים בעלות שלה, פות
לכבוש? ויצאה סופים,
 לפסטיבל, שהגעתי ״כמו כבשה. והיא
 ז׳לין דניאל את מאשר אחר ילא פגשתי

 פרדי ניד,לה זוכרים, אינכם אם (שאיתו,
 יומיים שנים). שלוש לפני בארץ, גדיל רומן

 קאן.״ את עזב שהוא עד נפרדנו, לא שלמים
אה (סיפור אריק עם גם פיטפטד, והיא

ב שהיד, עדן, שמעון ועם סגל, בה)
ביקר כבר שאיתר, גרמניה, חתיכה חברת

יז שאם אמרו הם פעמיים. מסתכלת הייתי
 לארץ.״) יבואו הם רשמית, אותם מינו

 צ׳ארלס־ היוקרה במועדון ביקרי, והיא
ה מבעלת שמפניה לבקבוק וזכתה טון,

מייצ שפרדי גילתה כשזו היהודייה, מקום
 מיצ־ את שסי וגילתה — איזרעל את גת

 בחייה. שראתה ביותר היפים הגברים בור
ה: מה לכם לתאר כבר יכולים ואתם  ז
 נצי־ מספרת לבחור,״ נורא קשה לי ;,היד,
גתנו.

בש סוב נורא היד, זה הכל, בסך ״אבל
 עדיין הגעתי שלא נוכחתי שלי. האגו ביל

משיגה ולא — במישהו רוצה שאני למצב
אותו.״
 בכך, פיקפק מעולם מישהו ■כאילו הא.
פרדי.

 לא אמנם בעל מאיד אלא בכלל.
 אבל — ללדת על־מנת צריך׳ תמיד

ו יש. ואכן, צריך. זאת בכל גבר
ה אלא איננו שלנו, במיקרה הגבר,

 פקידה היא ואם הפקידה. של בום
 הבום. מה כבר לכם תארו בכירה,

בהיראר שש מספר הוא בדיוק. כן,
השר. אחרי כיה,

 שנים, שלוש נמשך ביניהם הרומן
 כרגיל, הבוס, המשרד. בכל ידוע והיה
והפקי ילדים׳ שני פלוס נשוי הוא
 ובפירוש שלושים, בת גרושה, דה

בעולם. גרועה הכי לא חתיכה
 — יצאו הם חודשים כשמונה לפני

 שם זה והיה בחו״ל, לתפקיד — יחד
 בהריון. שהיא גילתה כשהפקידה

כנראה. השפיע דחו״ל אווירא
 כתגובתם היתד, הגבר של תגובתו

 אלא — כדוגמתו רבים גברים של
 באיזור ומסתיימת מתחילה שגבריותם

 ניתק לאהובתו, התנכר הוא :החגורה
מגע. איתר,

 הפקידה דווקא התגלתה לעומתו,
הפ לעשות לא החליטה אמיתי, כגבר

 — אותו ולגדל תינוקה את ללדת לה,
 שהפקיד בעוד גבר. ובלי בעל בלי

 לארץ, היא חזרה בחו״ל, עדיין נשאר
 מאהבה על מצפצפת שהיא הודיעה
 קשר שום יותר רוצה ולא לשעבר,

 כרסה, את בגאווה נושאת היא איתו.
המשרד. כל לאהדת זוכה
מפ לא זה אבל שלי, לאהדתי גם

 בקוצר־רודו כבר להשתוקק לי ריע
יח בקרוב כאשר שתתחולל, לסצינה

מחו״ל. הבום זור

ה כל עם לעשות צריכות החתיכות כל
 המאורע? לכבוד במיוחד שהכינו תלבושות

זה? יחס זה
 במאורע לאתר, היד, אבשר בקושי, וכך,

 בלונדית עם הירש פוקה את ההיסטורי,
 נחום את השנייה. בשורה מזוהה, לא

 הראשונה. בשורה ואשתו, מהמוטו סלונים
 את גולדה. את שייצג אלון יגאל את

 לבנה ארנל בשמלת רוזנשטיין, מלכה
בי את ובעל. יהלומים ועדויית ארוכה,  צ

 יעל-אכיב, את אכרמוכיץ, וסוגיה
 וכדומה ארוסה, עם לבנה, בשמלה כן גם

וכדומה.
 מאוחר גם, למצוא היד, ניתן מהנ״ל חלק
ש בלבד) (מיצים הקוקטייל במסיבת יותר,
של־ בווילה ורעייתו מאייר המליונר ערך

ן ■ץ}ל ר, ו" עש רנע, כל ממש י  לע־ די
 נוספת. עס9 לסבא שר־הביסזזון את שות
 מ לארץ הגיעה היא שבועיים שלפני לאחר

ט״ שוזתינו?! כדי במיוחד (״באתי פאריס,

ומאייר מרון
עטו בכניסה, עמדה המארחת בבת־ים. הם
 וחזרה קומות, ארבע בן תלתלים מגדל רה

 טוב לכם. ״שלום המשפט: על פעם 600
שבאתם.״

 הקאמרי, משחקני חלק היו בא, שלא מי
 על כעסו הם באו. לא אך הוזמנו, שאומנם

 זד, ובגלל לבכורה, הזמנות קיבלו שלא
המסיבה. את גם החרימו

 גורס כשהוא אותה, לבקר אביה הגיע זה
 ובביתנים הביתן בכל העבודה להשבתת
הסמוכים.

 התענוג על תוותר רחמניה אחות איזה
פרסונ באופן יעל של האבא את לראות

אלי?
ד פרופסור י ר, דו ה־ המחלקה, מנהל ש

נאוץ ללדת נאה דין יעל
 השני ביוס הוכנסה היא צבר.״) יחיה יוולד

 לקראת תל־השומר, לבית־חחוליס האחרון
הלידה.

 ו־ ששופץ מיוחד, בחדר אותה השכיבו
אחרי ות־כף בואה, לקראת במיוחד סוייד

ל כדי לפאריס במיוחד יצא גינקולוגית
מ עליה והשגיח לארץ, בדרכה אותה לוות

 על אחראי שיהיה זה גס והוא בואה. אז
הלידה.

23>בהצלחה. שיהיה אז




