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5? £ שקט שקם, שקט,
 המיסבאה, בפאב חנוכה של השמיני הנר את מדליק

 רייסד מצריים. עם לשלום החמישי ביום־ההולדת
נייר. מפית על אותה כתב לכן הברכה, את זכר לא

עוגה עוגה. עוגה,
 נמצאת היא אמריקאית. אלא ישראלית, לא ואף

 דבי שמה ברמת״גן. ומתגוררת שנתיים בישראל
ירח. שפירושו סחר, לה: שניתן הערבי והשם גולדמן

 לא זאת
הוליווד!

 של מכוכבי־הענק מעטים ק ך*
 ומוסיפים חיים האגדית הוליווד 1

 השחקן הוא כזה אחד בסרטים. לככב
 מסתובב אלה שבימים הדסון, רוק
 ואתרי־הצי־ ירושלים תל־אביב, בין

השגריר. הסרט של לומים
 אורח מהוליווד השחקן היה השבוע

 אשר הוליווד, הללויה במופע כבוד
תל־אביב. בקולנוע התקיים

 זהו אלמגור. דן כתב המחזמר את
 נעשתה התיפאורה שיטחי, מחזה

 היחידים שהם ולרקדנים יד, כלאחר
 נישאר לא בימה, על לנוע היודעים

 גורנשטיין, אלי המעצבן השחקן מקום.
 עושה הקהל את בכח להצחיק שמנסה

 רחמים הלב את ממלא הוא ההיפן. את
 וגם מהבימה. אותו להוריד ורצון

 מעוררים בצ׳לו לנגן שלו הנסיונות
גיחוך.
 המחזמר את מצילות פעם מדי

 אלוני ומירי נל ריקי הזמרות,
לסלי. חנה והשחקנית

מתנו שבו והאופן המולדת שירי
 העבר את מזכירים המשתתפים, עעים

 הצבאיות הלהקות שלטו שבו הרחוק
בכיפה.

 שוב כשעתיים. נמשך כולו המופע
 פטריוטיזם בניחוח די כי הקהל הוכיח
 לסחוט כדי ומילחמות, צבא ושירי
סוערות. מחיאות־כפיים ממנו

 אם הדסון רוק נשאל המופע בסוף
 קצר בחיוך הסתפק האורח נהנה. הוא

המקום. מן להיעלם ומיהר ומנומס

ש] המצריים. דיי' המתעוררים הזוהרות הבלעדיות
חליפת״מיכנן רסקיו• דפנה בחברת באה שטיר, ישראלה בלילה, קא

מח התיקשורת, יועץשמחים המצרים
מחפש עבדאלעל, פוז

אחמד בתל״אביב, הקונסול יושב לידו לו. שאבד חפץ

 המצל סעד.
 מהמאכלים

ע במוסיקה

ן1ןף ן הס הוליווד של הכוכב !
 מימין: בקפיטריה. תובב !

 הד־ רוק התיישב ההופעה אחרי
גל. ריקי הזמרת של רגלה על טון

"|1ך11  אחרי גל, ריקי הזמרת |
במג מתנגבת ההופעה, 11

 שרוק מהעובדה ומתפעלת בת
במחזמר. האורחים בין היה הדסון


