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 ד1דריק צעירים חיילים מזמינה מאוד ותיקה זמרת

מעכו תיפתח שהטובה מקווים בימאים בתל־אביב
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 יחד רוקדת בהצגה שחקניתגשו ענת
סיידוף. איציק השחקן עס

 של לשעבר אשתו עמיאל, ורד רוקדת מימין למטה
ירקוני יפהתל־אביב. מכבי מנהל מחרובסקי, שמואל(.שמלוק")

 וי/ אפנת הזמרת לידה אותה. מוע
ישראל שירים במחרוזת בפאב פיעה

ע׳ הקמטים את מחפשים השמינה, היא איך עצמכם את שואלים אתם .60 בת ״אני
 א! זאת בכל אבל סבתא! ממש היא העיניים, ליד — הם איפה לכם להגיד יכולה אני -

 לשמוע." אוהבים ואתם אוהבת שאני שירים לכם אשיר ואני
ירקוני. יפה להכיר, נא

!היא ובכך הקצר, הנאום את נואמת היא בידה, אדום כשורד הפתיחה, שיר אחרי
ההופעה. למהלך מפריעים היו שבוודאי ליחשושים, ומונעת המחיצות את

 מ יפה תל־אביב. לצוותא בסמוו הנמצא בורגה, במועדון יפה עורכת ההופעה את
 שי כל לפני לאמה. שהיה המועדון את לה מזכיר זה כי הזה במקום בחרה שהיא

 תש׳ח מילחמת על מספרת היא ולמה. כתב מי — שמאחוריו הסיפור את מספרת
 נ׳ עם טנגו, ריקוד איתו ורוקדת החיילים אחד את מזמינה שחורים, בבגדים יפה,
 ושימח צהלה כפיים. לו מוחאים שלו והחברים אליה נצמד המילואים חייל באוויר.
 עוז שנכתבו השירים ואת אותה אוהבים הם מאושר. קורנת כשכולה מהבימה יורדת

בערד. 30 של הוא במועדון שהיה הקהל כי שנולדו.

 מתבוננת ירקוני יפה הזמרה של הקטנה בתה 1ך1ר1ך1 11ך1ך
1 111 1 1] | עיתוי כולן בנות, קיתי עוד יש ליפה המזמרת. |

 ר של אחותה אלוני, שוש יושבת רותי ליד שוחט. אורית היא מכולן הידועה
א! כמו יפה היא גופני. לחינוך ומדריכה מורה היא שוש אלוני. מירי ן

רי חו א מ
ת מו חו

עכו
 למקום והגיעו בקטן הלכו הם

 ריקודו ההצגה, חברי הם אלה הראשון.
כהן. גיינגיס של

 יתר את ראו הם שיזכו. ידעו הם
ביותר. הטובים שהם וידעו ההצגות
 ועשו בעכו שבועיים ששהו אחרי

 הגיעו הם האחרונות, החזרות את
 לחגוג החליטו הם לתל־אביב. בחזרה

 הם עכשיו פראית. במסיבה הזכיה את
 ומקווים בית־ליסין, עם במשא־ומתן

הישועה. תבוא שמשם

 ריקודו הצגת של המחזאינהנא מיכאל
 שהופעת כהן, ג׳ינגיס של

 פקיד שהיה שכח הוא בעכו. היתה שלה הבכורה
כמחזאי. אותה משחק הוא היום ואיש־מחשבים.


