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כביס
כש צרורות. צרות לי עושה הזה
 מיש־ שם את כתבו כבר אחת פעם

 באיות טעו אז נכון, בעיתון פחתי
 לא הכל למרות אך הפרטי, שמי

 חלק הוא כי שמי, את אחליף
9 ממני״  וילוז׳ני שמוליק @9
 גידעון חברו את שביקר לי סיפר

בווי למנשה איש בבכורת זינגר
 ב־ הנוצצת לבכורה ״באתי נה.

 וחולצה קבקבי־עץ מיכנסי־ג׳ינס,
 שוק קיבלתי הפישפשים. משוק

לבשו שם הנוכחים שכל כשראיתי

 ההצגה לקראת סטפס לרקוד וויו
 הולדתו, יום את שמוליק חגג השבוע

איתו. יחד לשמוח באו השחקנים

 פרוות עטו והנשים פראק חליפות
 מ־ נבוך שהיה גידעון, ויהלומים.

 מעיל והביא רץ המרושלת, הופעתי
 הציג אז ורק אותי, לעטוף גדול
* ההנהלה לפני אותי ה 9*

 וסיפרו במסיבה התלוצצו שחקנים
הצ היא שלשום תמול החצגה כי
 השמועה י למה פספורט. עם גה

 לחוץ־ תיסע שההצגה אומרת
 אורזים כבר והשחקנים לארץ,

 הצעיר השחקן 9<9י91 מזוודות
 שבחזרות לי, סיפר כהן שמעון

 המבוססת שלשום, תמול להצגה
מרבים עגנון, ש״י של ספרו על

ך "י1 |~ ¥ 11  השחקנית״בדרנית־שדר- *1|^! י ל
י י י י י י#1 ■1 / י  מיכאלי, רבקה׳לה נית י

היא אופיינית• בתנוחה פיה ופוערת עיניה פוקחת

 שהשתולל מעריציה, קהל להנאת לבימה חזרה
 של תפקיד המגלמת שרבקה׳לה, פעם בפל מצחוק

יגיל. גדי ג׳ואן הדון את ללכוד ניסתה לא־יוצלחית.

 הטכסט בגלל להתלוצץ השחקנים
ה השחקנים, המחזה. של הארוך

 של ספרו את לקרוא מתעצלים
מת עומדים, 700כ- המכיל עגנון

 מי הספר. בקריאת ביניהם חלקים
לחב למחרת מספר יותר, שקרא

ו עמוד, לאותו עד קרה מה ריו
הל לקרוא ממשיכים הם משם

•1 אה * להצ נתנו השחקנים *
של תמול במקום חדש. שם גה

מחר־ מחר לה קוראים הם שום

ם 0 י כ ו א 1 א ה
ה כהן, שמעון הבימה שחקן
ו שר האנארכיסט, בהצגה משחק
הנוכחים. ולהנאת להנאתו רוקד/

• תיים *  מסיבה באותה *
 גולד־ חנן הבדרן את פגשתי
חב פתח שהוא לי שסיפר בלט,

השח עם יחד חדשה, הפקות רת
 ואיש־העסקים גפן י אייל קן

תוכ נפיק ״אנחנו רוזין. סיני
 שייפתח השני הערוץ עבור ניות

כששאל זמן.״ לנו יש בטלוויזיה.
הבי על הופעות עם מה אותו תי

 בערב יוצא ״אני לי: השיב מה,
 לשנותי םיכום־ביניים שיהיה יחיד

 הנח״ל, מלהקת החל הבימה. על
המוע רביעיית התרוגולים, דרך
*9 התאומים ושלישיית דון * 
 לאכול שלא הרגל לי שעשיתי טוב

 משמינה הייתי אחרת במסיבות,
ה משפע קילו, בעשרה השבוע
נוצץ. שבוע לדבר, מה אין אוכל.

עציוני, מרים והמפיקה יגיל גדי השחקן[שיש! נמעט
להת כדי כאילו שפתותיהם מקרבים

המצלמה. לעיני מפיקתו את לנשק העז לא המנומס, הג׳נטלמן גדי, אן נשק.
 משימחה משתוללת מיכאלי רבק׳לההחמולה עס

 כיף ״זח ומיכל. יונתן ילדיה, שני עם
יונתן. צחק אותך,״ מצלמים הזמן כל כי כוכבת, של בן להיות
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