
 במסיבת עבו מחזוי־ ער סיטוים
פלידל: עדנה של הולדת יום־

ביום
הולדת

בנזיכ־ שפר ראובן הנןזחקןלשיר
 מופיע קצרים ג׳ינס נסי

הפסנת :משמאל חבריו. להנאת בשירה
בפסנתר. אותו מלווה מנזה רות רנית

 התאכזבתי, לא הפעם גם הכי־טובים. רים
 במסיבת האלה המצחיקים עם יחד כשחגגתי

תיאט לה שערך פלידל, לעדנה יום־הולדת
 הקטנה. תל־אביב במיסעדת הקאמרי רון
לרגע. משעמם שם היה לא

חז אבנר השחקן ישב השולחן בראש
השח •יושבים ולשמאלו כשלימינו קיהו,
 כגן. נתן הוותיק והשחקן שפר ראובן קנים

הפסנת אשתו, בחברת בא כהן אלברט
הפסנתר. ליד שהתיישבה מנזה, רות רנית

 את לתת השחקנים עלו זה אחר בזה
 ושר עלה שפר רובקה בשימחה. חלקם

אח העליזה. האווירה את וחימם קלינקה,
ה אחרי ברומנית, ושר כגן נתן עלה ריו

לשיר. שהפליא כהן, אלברט שחקן
 עודד הברכות. מגיעות ההופעות אחרי

 וגרפולוגית ״אסטרולוג :וסיפר ברך תאומי
 משהו שהחמיצה מרגישה שעדנה קבעו,

ה המסיבה שאת הוא, שברור מה בחייה.
 על טיפוס יצרה עדנה החמצת. לא זאת

 עדנה: קפצה כאן טובה.״ אם של הבימה
 בידיים אני מזרחי, עליזה ״תגיד־תגיד

 יצעיד תפקיד ״כל הוסיף: ועודד שלך,״
 כבר ״גמרתי :הגיבה עדנה קדימה.״ אותך

התפקידים.״ כל את
הנוסטלגיה, סיפורי כשקולחים לאט־לאט,

| ך  הצעירה, בתה את באושר מחבקת פלידל עדנה הוותיקה השחקנית ח ך 1 צ
 למועדון. והלכה מסיבת־ריקודיס לה שעורכים חשבה עדנה אפרת. • י *- * ^ י י

 חבריה לה חיכו שס הקטנה, תל־אכיב למיסעדת הלכה איש, שם שאין כשראתה
בעיניה. עמדו שדמעות עד התרגשה עדנה שמח. יומולדת לה ששרו הקאמרי. מתיאטרון

רון הי' ^ ט א מז־ ושחקנית צעיר תי
 השחקנית, בצחוק מברכת דקנת,״ *
 יין כוסות משיקים כשכולם פלידל, עדנה

לכבודה.
 סוף־סוף,״ אותך להרים אפשר ״עכשיו

 תאומי עודד השחקן השולחן מקצה צועק
 עדנה הגדולה. יום־ההולדת עוגת את ופורס
מאוורר. בעזרת הנרות את מכבה
 תמיד שחקנים. של מסיבות אוהבת אני

הסיפו־ עפים שם כי שאהנה, לי מובטח

סכין
 1 כשבידו ן
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 מלו לפיו תוחב גבינה ובקצהו
חזקיהו, אבנר הקאמרי. שחקני

יין. בכוס אוחז הוא השנייה כשבידו
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 שירים שר כשהוא ידיו, את כהן אלברט השחקן מניףמנצח נמו
 ובקריאת באכילה, מרוכז דר אילן השחקן :למטה ברוסית.

לשיר. כשנתבקש דר, הצהיר הקאמרי,״ תיאטרון של הגדולים הזייפנים אחד ״אני מיכתב.
כ משונים מחזרים היו שלעדנה מתגלה,

 : לחברה מגלה לוי אירי בתיאטרון. חייה
 יש עדנה. עם להתחתן צריך הייתי ״אני
 משה עדים, שני על־ידי חתום הוזה לנו

 משה בן רפי בא הנה אבל ושחורי, הורגל
אותי.״ והציל

 בן רפי בעלה, בחברת היושבת עדנה,
״המ :השיבה ואפרת, בועז ילדיה, משה,
 ילא להבימה פעם אותי הזמין הזה נוול

הביתה.״ אותי ליווה
 ז עשי, מה תספרי ״תספרי־ :השיב אורי

:סיפרה ועדנה ברלינסקי." לך
 ר. ג: אביבה השחקנית חלתה אחד ״ערב

 להתחבק היה תפקידי אותה. החלפתי ואני
 מסד בסצינה ברלינסקי. זאב השחקן עם

אס אם ושאל ברלינסקי אלי התקרב יימת
 ברלינסקי הסכמתי• בערב, איתו לצאת כים
 ניתן שלא בעיר, היחידי הסרט את מצא

הזמין ברירה מחוסר כרטיסים. אליו להשיג

 נתן הוותיק הקאמרי שחקן
בריכוז, עיניו את עוצם כגן

חבריו. צחוק לקול ברומנית שר כשהוא

לדירתו. לעלות אותי
 השישית, הקומה עד מתנשמת ״עליתי

 יש כי להתאושש, כדי מעולפת, ישבתי
 לי. חסרות קומות שש ורק אסטמה לי

 חזר, ברלינסקי, נעלם מתאוששת, אני עוד
 מה בדיוק לי להסביר והתחיל ידי את לקח

 והוא היציאה, לדלת התקרבתי לו. דרוש
 אותך אלווה בואי, :ואמר השעון על הביט
.4 לקו

 שהוא אמר לאוטבום, איתי חיכה ״הוא
 לפני בו כשפגשתי הביתה. והלך ממהר

 והוא הפרשה את לו הזכרתי מה, זמן
ישן.״ כבר זה תעזבי :השיב
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