
ם היו מני ו
 ה־ מפכ״ל סגר בדיוק שנים 15 לפני

מפ אז שהיה איכצן, אריה מישטרה,
 החמאם, תיאטרון את מרחב־הירקון, קד

 יציאות־חירום, די בו דיו שלא משום
מושבים. מדי ויותר

 ■עם אבל יציאות־חירום אותן עם היום,
המו מחדש נפתח מיזוג־אוויר, מערכת

 נראה לא שכמותו דברתי באירוע עדון,
רב. זמן מזה בתל־אביב

ה על ונופל מתקלף היה הסיד ״אז,
מזי- היו אנשים מזגן. היה לא אנשים.
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האורחים. לשאר בניגוד בנימוס, עוגיה

להתאוו החוצה, בהפסקה ויוצאים עים
מ חפר, חיים הפיזמונאי נזכר רר,״
 היה זה ״אבל לשעבר. המועדון בעלי
חפר. צחק -טובות,״ להצגות סימן

ה ■נאנח המקום״, את מכיר לא ״אני
 ממחלה המחלים כר, שמעון שחקן
 יפים, ימים במועדון ידע שמעון קשה.

 ״אני התיאטרון. מועדון רביעיית עם יחד
 בהפסקה, ביפו, קבב לאכול שכדי זוכר,
 לא כי הגג, דרך לצאת נאלץ הייתי
 אמי־ כני הזמר אחרת.״ יציאה הייתה

קי מבעלי־המקום, היום שהוא דדרסקי,
כשהוא בדלת, הרבים אורחיו את בל
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לביקור הגיסה נערת־זוהר, המושג את
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בארץ שהמציאההקהל, תשואות לקול בסיום, הכריזה אז,״ הזה השיר את לשיר

תפילה
השחקנים. ראשי

אגרו את קופץ מרומם, במצב־רוח בן־סירא יענקה׳לה השחקן־בדרן
 על הסיד משם נופל היה שפעם המועדון, תיקרת על ומסתכל פיו

בחמאם. הופיעה אשר התיאטרון מועדון ברביעיית חבר היה יענקה׳לה

 לבנו, הסביר הוא למזל,״ ״זה החאמסה.
 הסמל לפשר אביו את ששאל אסף,
בכניסה. התלוי

מש ושם. פה קמטים נישקוקים, הרבה
לר היה אפשר זה בערב כמובן. נים
 מישפחתיים שינויים אלו בבירור אות

 אוסף שנים. 15 במשך הבוהמה עברה
המב וגרושות, גרושים של כזה מרשים

רב. זמן זה ראיתי לא יחד, לים
 לבדה. הופיעה מיכאלי רכקהלה

 סוכן לייבוביץ׳, יורם שלה, הגרוש
 שהיא לוי, עירית עם הגיע הביטוח,
 שבא ליי, אושיק הזמר של גרושתו

ה עם באה אמדורסקי מיקי לבדו.
 שלה, הגרוש גכריאלי. מרים שחקנית

 מירח עם מסתובב אמדורסקי, כ;י
 חווה במועדון. איחו העובדת כרש,

 שלה, הגרוש את בירכה אלכרשטיץ
 מבעלי- שהוא טננכאום, עמירם

המועדון.
 הכבודה כל נכנסה הנישקוקים, אחרי

להו שרצה מי לאולם־ההופעות. הזאת
אמוץ. כן■ דן אצל נרשם פיע,

לש בר, שימעון השחקן קשה ממחלהמחלים
התיאט מועדון רביעיית חבר עבר

דפנה. בתם כשלידם שוש, אשתו את מחבק שימעון רון.

גל נירה


