
בעסק שורטים האשכנזים
ל החזרות של מסויים ״בשלב

 מן פרשתי כמעט הכרך, ילדי הצגה
 יופיע ששמי סירבתי ואפילו ההפקה

 אל־ דן הפיזמונאי לי סיפר בתוכניה״,
 הזמנת לפי ההצגה את שכתב מגור,
ההסתדרות. של התרבות מחלקת

 חבר־הכנ־ ,התימנים ההסתדרות ״עסקני
 מזכ״ל מקום וממלא חשאי יהודה סת

 עלי הפעילו קיסר, ישראל ההסתדרות,
 ב־ אשתמש שלא כדי - אדירים, לחצים

שאו התימנים, אודות אותנטיים מיסמכים
 העסקנים הפיזמונים. ביו לשלב רציתי תם

 ילבו שהסיפורים — טענו כך — חששו
 ללכת לא ממני וביקשו העדתי, הפער את
הסוף.״ עד

 נולדה העסקנים מהתערבות כתוצאה
 מתמודדת שאינה שיטחית, שמאלץ הצגת

אשכנ וביימו כתבו שאותה הבעיה, עם
 יעקב הבימאי אלמגור, דן — בלבד זים

 מופע- שרים. אלדד והמלחין אגמון
 אינו בלבד, פיזמונים על המבוסס ההווי,
 כבודם את ליוצאי־תימן להחזיר מצליח
מתיימר. שהוא כפי האבוד,

 להגדיר היטיב השבוע בהצגת־הבכורה
 כששאלתי חפר. חיים הפיזמונאי אותה
 חן מוצא ״לא לי: ענה דעתו, מה אותו

אמת.״ 1070 כאן יש בעיני.
 לדעתו אמוץ בן־ דן את כששאלתי

 לומר רוצה לא י לציטוט ״זה לי: ענה
 מפיק אגמון, יעקב כי חושב, אני מה לד

שלי.״ חבר הוא ההצגה,
 ״אני :ענה חשאי יהודה חבר־הכנסת

 ארבלי שושנה חברת־הכנסת משוחד.״
 כמוה וקליל״. ״נחמד :אמרה אלמוזנינו

 וראש- כהן גאולה חברת־הכנסת גם
ראי בהפסקה פרס. שמעון האופוזיציה

 זקן תימני של ידו לוחץ פרס את תי
כש בהתלהבות. איתו ומשוחח ונחמד
 האיש, מי פרס את בסקרנותי שאלתי

 לא באמת אני ? יודעת ״את 1 לי ענה
 תימני שאותו לי הסתבר אחר-כך יודע״.
 המשחקת גולן, דינה של אביר, הוא נחמד

בהצגה.
 יונה השחקנית הגיזעית, התימניה

האש הקברניט בעלה, עם באה עטרי,
 שעה לטוס אמור שהיה יפה, אורי כנזי

 הבדיחה את לספר והספיק ההצגה אחרי
 באל־ משבת טיסות של ״הבעיה הבאה:

 לא השבת, את קנה הוותיקן נפתרה. על
החברה״. את למכור כך אם צריך

לרחל יומולדת
:לשמאל מימיז בערב־הבכווה.

 את על אל מרימים הכרד ילדי ההצגה שחקני •
 הולדתה יום את שחגגה חיים, רחלי השחקנית

גורן. ועדנה גרמה ניסים עוקב, נתן גולן, דינה הזמרת

! ו 1 ,ו 1 הרוקדת במיני נערה ■1 זוג, בן ללא לבדה, 11 111 131
 למרות בקולוסיאום. שכיח נוראה הוא
בני־נוער. המקום מלא הגבוהים הכניסה דמי

בתחתונים
ד ב ל ב

 פישת עצמי. את לשקם מנסה ״אני
 פאו- כריסטינה הרוזנת עם שלי האהבה

 הרוזנת של מצבה לסיומה. הגיעה לוצ׳י
 משוחחים אנחנו גוססת, היא מאוד. השה

 את לעודד מנסה ואני בטלפיו יום־יום
 לרפואת חדשה קליניקה הותח אני ייייה

הר שהפאציינטים ומקווה באר׳ו שיניים
הת עסקי כל אלי. יחזרו לי שהיו בים

עם שלי האהבה פרשת בעיקבות מוטטו

בכל פוס
השחקנים. של ידיהם את ללחוץ

 אל נכנס פרס, שימעון י האופוזיציה, יושב־ראש
 כדי הכרך, ילדי ההצגה של הקלעים מאחורי

בהצגה. המשתתף גרמה, ניסים הזמר עם נראה הוא כאן

מדריך שהיה ניסים, מאביה לחיבוק זוכה גורן עדנה הזמרת 1ן1|
חזרה מאוד, ידועה ז׳ג זמרת היתה שבעבר עדנה בנוער־העובד. ■ ■1*-,ו

חיים. רחלי השחקנית בשניים, צופה באמצע: שנים. כמה של היעדרות אחרי לבימה
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