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לאופנת״עילית. תל־אביבי סטודיו בעל הוא פרוביזור מהמקום הרחק

מח הקאמרי שחקניות בבירת הוותיקה, השחקניתמהן חנה
 בין דיין. תיקי השחקנית - הביניים דור את בקת

רפופורט. לא אני ההצגה לשחקני מחמאות שתיהן הרעיפו לחיוך חיוך

 מחולק בפתיחה שהאוכל גם מה קטנה.
 מבלי עטו הזו מציאה ועל — חינם

 רבים האחרון. החמישי ביום תל־אביב
 יוסח סין יליד האורחים בין בלט באו.

ע,  באו״ם, ישראל שגריר לשעבר תקו
 לשעבר היופי מלכת של בחברתם שבא

 נוספים. וידידים שומרת זיווה
 תאית טוררה, רוז המקום, מנהלי
 וחברה ,27 בת יפה תאילנד) (ילידת
 סיפרו סלים, מחמוד היפואי לחיים,

 אצלם יופיעו שתמיד מקווים הם כי
כמובן. בתשלום, אנשים. הרבה כל־כן־

תקוע
בנסר

 דיזנגוף, מרחוב הרחק יפו, בנמל
 נפתחה הסיניות, המיסעדות מעוז

 מיסעדות בין נמצאת היא חדשה. סינית
 ושמה המתנודדות, הסירות ובין הדגים

 בנמל. סיני — לא? איך —
חגיגה תמיד היא ■סינית של פתיחה
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 יפו בנמל למיסעדה בא בית־לסין, בתיאטרון 1\ ■1 / 111/111 |
לאורחים. שהוגשו המובחרים הסיניים המטעמים את ברעבתנות וטרף |

חבריו לכל בהכנעה מודה מהתיאטרון השחקנים חזקיהו אמד
מזהיר. מישחק על בקולגיאליות שבירכוהו הקאמרי

איננו
רפופורט
במסיבה?

 של ומאומצת קשה עבודה אחרי
 מחיאות־ אחרי שעות, שלוש כמעט

 המסכים, וחמשת האדירות הכפיים
 לא אני הצגת לשחקני להם, הגיע

 ידידים, בין קצת להינפש רפופורע
 שנערכה ואינטימית קטנה במסיבה

 כל כמעט בתל־אביב. ביץ׳ גרנד במלון
הגיעו הקאמרי התיאטרון שחקני

 אחדי מצחוק התפוצצהשדה סנדדה
(מ בעלה מושונוב, שמוני

מנדלסון. ענת למטה: בתצלום אותה. הצחיק ימין),
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 חזקיהו אבנר את לביר למקום
 ההצגה, כוכבי שני מושונוב, ומוני

 על המחמאות לכל באמת הראויים
 הראשונים בין שהיה חזקיהו, מישחקם.

 אך מעט, תשוש היה למסיבה, שבאו
 תיקי של מחמאתה את בהנאה קיבל
 שאתה אמרתי תמיד ״חיזקי, דיין:
 חנה היא. רק ולא מכולם!״ הגדול
הס דר אילן כרמון, יוסף מרון,

 הבר, אל שניגשו לפני לברכו, פיקו
מעט. לגמוע
 נכנס ההצגה, בימאי קיילום, היי
 עצר ולא השולחן עבר אל ישירות
 מושונוב מוני ואילו מחמאות, לשמוע

 השחקנית אשתו, עם מה באיחור בא
 שהורדת הסביר הוא שדה. סנדרה
 בתפקיד משחק הוא — הכבד האיפור

שעה. חצי לפחות לוקחת — זקן כושי
 במסיבה. קלה אכזבה גם היתה
 חזקיהו מושונוב, הבולגרים שלושת

 בורקס לשווא חיפשו בהן, ואלברט
ערימות־האוכל. בין

—

הרקדנית מחשוף
 השחקן ★ החתן שר ניסו
הזקן הכושי ם׳ בעל הצעיר




