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נאם־ אשד, היא ריים־דייוויס נדי
 מזר (״אברמל׳ה״) אברהם בעלה, נח. ■י
 עז- סיפרי־ילדים. של מוציא־לאור הוא

 ר לט״גי מאהב של פרצוף אשרויב, ריאל
 אב־ של שותפו הוא סתצגה כזה ׳תפקיד
 ג׳ינג׳ית נתיב, שלומית של ובעלה רמל׳ה
 לצלם־הטל־ הגשואה ארוסת־שיער לוהטת
 אריאל האזרחיים. ׳בהייה סלע פיטר וויזיד,
 כר,ומוסב־ המתוזזיה מעצב־יפנים הוא פורמן
סואל.

עוב וגם חתיכה היא זילברשטיין מונה
 לה רוכשת ובך הבינלאומית, ׳במרכזיה דת

 מיק־ רומני הוא ירון צבי אישיים. מנויים־
הג׳ינג׳יית. שלומית אחרי המחזר ציועי,

 הסלט כיל שיל הבמאי הוא זילבדג יואל
כו עם בוגדים כולם ואצילו הזה, ׳המצחיק

אחת. קורת־גג תחת והכל — לם
 החליטה מצחיק יותר עוד שיהיה וכדי
 את ׳שהעלה מי יובל, תיאטרון מנהלת
 של מסיבה לערוד כולם, עם כולם ההצגה
 אחרי מייד סרדריקה, שיל במועדון בוגדים

 הייתה הכוונה ההצגה. ישל ,הצגת־זהבכורה
 ממש כולם, עם יבגדו כולם :במסיבה שגם
 הפוכה היתר, התוצאה אבל הבמה. על כמו

בדיוק.
 ׳בדבק- צמודים היו והאורחים השחקנים

 הבר, :שלהם הקבועים ליבני־הזוג נגרים
וש ימינה יסטו לא הם חברה. אשה, בעל,

ב הרגילות הסטיות בנוסח אפילו מאלה,
 מאשתו מש לא גורליצקי אילי מסיבות.
 של מצידה קם יגיל גדי ריותי. היפהפ״ד,

לשירותים. ללסת בדי רק ביילהה, אשתו,
 לאמרגנית נצמד הבמאי, זילברג יואל

 מנדי מרים. ולאשתו עצ״וני מרים שלו
 עדיין כיתר לשנית לבד. היתה ריים־דייוויס

 מישהו חיפשה היא אבל אחד, אף אץ
לב שהיתר, אחת עוד אליו. צמודה להיות

 בורשטיין, עידית אל־על דיילת היתד, דה
סי פשוט מייק בורשטיין. מייק של אשתו

 שממנו פרדריקה, של למיועדץ לבוא רב
 פלא- ח״ב עם יחד חודשים במח לפגי הועף

טוישרון.
 בגדו בולם כמה עד לספר גמת וכשכולם

 את לקחת מיהרו הם בהצגה, כולם עם
הביתה. וללכת הקבועים בני-זוגם
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ש מי כתר, שניתוצלם שתקנות שתי
עוזרת־ את שיחקה

אחרי שנערכה במסיבה הערב מסמר היתה כולם עם בכולם הבית

 שיער בעלת חדשה, שחקנית נתיב, שלנמית :לידה הבכנרה.
 צמוד־צמוד רקדה הבמה על בגידנתיה למרנת אשר כאש, אדנם

הערב. כל מצירו משה ולא סלע, פיטר צלס־הטלוויזיה בעלה, עם

 היפהפיה אשתו עם גורליצקי איליווקדרת שחקן
סטוד ובעלת בלט רקדנית לדמן, רותי

למסי שהופיעה אחת בצד. וישבו במסיבה השקטים מהזוגות היו לבלט, יו
לבוא. סירב בורנשטיין מייק שבעלה בורנשטיין, עידית היתה לבד בה

שח זילברשטיין, מונהובמאי שתקנית
ש ויפה צעירה קנית

 תקופת אחרי תל־אביב של החברה ולחיי לבמה חזרה
כבמאי־קולנוע. המשמש צעיר עם יחד ארוכה, היעדרות

 עבדו מפיקתה, עציוני ומרים ההצגה, במאי זילברג, יואלומפיקה במאי
 רעמי שלאגרים. שהפכו הצגות במיספר זו עם זה כבר

זה. מחזה הצלחת את גם הבטיחו כולם עם כולם של הבכורה בהצגת הקהל של הצחוק
ואשתו שחקו


