
לפיתוח־קול המורה מחמאות ★ העיתונאים

 הוינלומס ביוני עו נחת מה
צו ★ י עו הכדורגל השפיע נ

א•*

י**:

ך |1ך  תשומת״לב את משכה היפה, הירושלמית המשוררת ך1ך |
1 1- 111 4^  כשלראשה בצד, ישבה היא במסיבה. שנכחו הגברים <

השני. שיריה ספר את לאור להוציא עומדת דבש בלבן. מסוגנן כובע

ברבן האשה את מחפשים
 לוגמים בעיתונים כשבעלי־טורים

 לא היא שלהם המסיבה יין, של כמויות
 דבק שלהם בחוכמות המסיבות. ככל
 סיפרו לכבוד עיתון. נייר של ריחו
 כל התאספו דנקנר, אמנון של השני
 בכירי של ציחצוחי־לשון לברכו. חבריו

בצד. עבר. מכל נשמעו הפובליציסטים

 צעירה ישבה פינתי, שולחן ליד
 שיערה לבן, לבושה אפופת־מיסתורין,

 רחב־שוליים לבן וכובע ארוך, בלונד
 ורק כולם, את הכירו כולם ראשה. על

 אט־אט עלומת־שם. נותרה בלבן האשה
 אלא זו אין לאוזן: מפה השמועה עברה

שנה. 12 מזה דנקנר, של המאהבת

ספררית טרמפולינה

 כובדה הספרדי, התיאטרון ומנהלת כוכבתאסנוט !וויה
 המורה שנצר, לולה על״ידי חמות בנשיקות

השכלתם. אצלה רכשו זמרי״הארץ של שדורות (משמאל), לפיתוח״קול
 פסטיבל־ במיסגרת בארץ המבקרים ירמה, ההצגה של הספרדיים שחקניה

 ב־ נערכה המסיבה לכבודם. שנערכה קוקטייל, למסיבת השבוע זכו ישראל,
 שבאו הרבים האורחים בתל־אביב. הבימה בתיאטרון השלישית הקומה מירפסת
 צוות־ של לבואו מצפים בעודם עמוסי־המזון, השולחנות מול ארוכות המתינו
 הוא בהצגה המיוחד הישראלית. הטלוויזיה עבור צילומים לצורר שהתעכב ההצגה.
כל במשך השחקנים מהלכים שעליה ענקית, כטרמפולינה הנראית הבימה, בעיצוב

ההופעה.
 סוערות ובתשואות במחיאות־כפיים, המסיבה אורחי על־ידי התקבלו השחקנים

 היתה מכובדת ישראלית אורחת בספרד. 1 מס׳ השחקנית אספרט, ניריה זכתה
 מיקצועיות כי לה ואמרה אספרט את שבירכה לפיתוח־קול, המורה שנצר, לילה

 עמדי התיאטרונים מנהלי הופיעו כן כמו בארץ. למצוא מאוד קשה שלה כמו
ריגלין. ליאורה השחקנית אשתו, עם בא האחרון בסר. וגדליה ניצן
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גואלמן. את מחפשים השני סיפרו הוצאת לכבוד שנערכה

 של הטוב חברו מוזה. בחנות״הספרים נערכה המסיבה
 ומראשוני הבאים מראשוני היה שריד, יוסי דנקנר,

מארדונה. הכדורגל שחקן את להחמיץ שחששו ההולכים,

אג־ אלכס השדרן לבעלה, הצטרפה |אנסק שוי
העיתונאים. למסיבת ובאה סקי,

ויזלטיר. מאיר של לשעבר אשתו אתי, למטה: בתצלום
 סבר״פנים על ושמר לשתות מיעטלונדון יוון

 הערב במשך הערב. אורך לכל רציני
סאמט. וגידעון שיף זאב עמיתיו עם מעמיקות שיחות ניהל

 מיהרו דנקנר של הרשעים חבריו
 והיא מירי,- אשתו, אל בעליצות

 מישלחת השמועה. אמיתות את אישרה
 את לאמת הנערה אל נשלחה מכובדת
 היתה: ותשובתה המשמחת הידיעה

 ואני שנה, 12 יתכן כיצד אך ״הלוואי:
 שזו התברר הערב בהמשך ?"13 בת רק

 הפרטיות מהבדיחות אחת עוד היתה
 בעל של הטובים חבריו שגילגלו
המסיבה.

 ״מאחרוני עצמו שכינה בן־אמוץ, דן
 כולם את בצעקה היסה הראשונים״,

 לכבוד היא המסיבה כי באורחים ונזף
 לא — לדבר יש עליו רק וכי דנקנר,

 מייר הגיב מישהו אחרים: נושאים על
ב,דן׳:״ מתחיל ששמו מפני ״דנקנר,

 כי לכולם, ואמר הוסיף בן־אמוץ
 בזאת מכריז סופר, היה שכבר הוא.

סופר. יהיה עוד שדנקנר
ניסים של לפישוליו הגעגועים


