
להי לנו נתנו ולא לאיצטדיון הגענו קיים.
 אחד ששוטר עד לחזור, כמעט רצינו כנס.

 הדרך את טינה 12370 שמספרו אופנוע על
 מסלק ידיים, בלי אופנוע על רוכב כשהוא

. הקהל את בידו .  הרב ככר׳ לאכרהם .
אופ על הנוסע מיפו, המפורסם הריפורמי

 בבית- חזנית משמשת ושאשתו בשבת נועו
 הספורטאית התלהבותו עלתה שלו, הכנסת

 מושבע אוהד הוא בכר ל״י. 50 של בקנס
 המשחקים, אחו בשעת יפו. מכבי קבוצת של

שע למראה התלהב על־ידו שישב כשצופה
 על הרב לו סטר יפו, מכבי של המובקע רה

. בית־המשפט קבע הקנס גובה את לחיו. . . 
השד גילה בספורט יותר מועילה התעסקות

 נערים מספר כשבאו שמעוני. יצחק רן
הא ולא הירושלמי, שמשון במלון להתקבל

ה להם הראה המכון, בעל להבטחות מינו
 חניכו זה היה ממוצגיו. אחד את אחרון

. שמעוני יצחק המצטיין .  עסק שעה אותה .
 דזל* רפאל המקורי שמשון מכון מייסד
 לארצות־הברית יצא אחרים. בענינים פרין

חופשית. בהיאבקות בתחרויות להשתתף כדי

★ ★ ★

ק ו ב ק ■ ב שאפיל סאק
 חברות בין לאחרונה נטוש חריף קרב
צרי האם הקרב: נושא ירוק. בצל להקת

 קיבוץ חברי חבריה שכל הלהקה, בנות כות
הופע בשעת ולהצסבע להתאפר דוד, משמר

מי המלחינה הבמה. על תן ע ר נ מ  טענה ש
 את הורגות הלהקה בנות כי זה בויכוח

 רואים לא אודם שמרוב משום שיריה, כל
. השפתיים את אצלן .  של הנושים בכנס .

הופ אמנות), (ראה שפורק דו־רה־מי תיאטרון
 לשעבר התיאטרון מנהל כאשר הנושים תעו

ג' ר ד אל נ  לארוחת־ כולם את הזמין וו
 אותם הכניס הוא כי התברר חגיגית. ערב
הת שם אמריקה, בביוז־צ־וני אחר לם לא

 בכנסת הדתי הח׳־כ בן של חתונתו קיימה
הו השניה לי קי א ס ב חו י נ .ג .  אגב, .

 כפקיד העובד דב, לשעבר, הח״כ של לבנו
ה כנראה צפויה לישראל, לאומי בבנק
 לאשר, השבוע נשא היא בדרגה. עלאה

ר את ת ס ר, א ג נ טו כ י  של בתו פו
משע מאורעות . . . פויכטונגר בנק בעל

האמרי הקולנוע לכוכבת גם ארעו שעים
ן קאית י ׳ ד, נ ל פי ס  השבוע נישאה אשר מנ
מ לאיש־השרירים בהוליבוד המוני בטכס
לבו כשהיא הגרמי. מייק הונגרי מוצא

 ראש, ועד רגל מכף אדומה בתלבושת שה
 גרבי את שהחזיקו הביריות רק כי ומכריזה
ענ כחול, בצבע היו שלה האדומות הניילון

 תשר אולם הכומר. לשאלת ״כן!״ ג׳ין תה
ש צעירים מאית נשמעה. ולא כמעט בתה

 במקהלה: צעקו הכנסיה חלו־ות על טיפסו
 כפיה בפני . . . מנספילד!״ את רוצים ״אנו

 פרג■ הצעירה המחברת השבוע עמדה דתית
 ),22( פאגאן מצבות) לך (שלום סואז

הרא סרטה של הנסיונית הבכורה שהצגת
 הכומר, בהוליבוד. השבוע התקיימה שון

 לערוד סירב להשיאה, סאגאן ביקשה אותו
 לדיעותיה בפומבי שתתכחש עד הטכס את

 הטכס בה לישראל, בניגוד אולם החופשיות.
 בצר- הוא משמש הדתי, הטכס הוא הקובע

 שיתקיים. האזרחי לטכס תוספת רק סת
 החודש בסוף אזרחי בטקס תנשא סאגאן
ספריה. של המו׳׳ל )45( ר שדל לניי

מאנספירד כרה
אדזנזח קדיסח

ו ז ס ש ר ח ה ש ן > י ב צ
 ועל לכלבים" אותו ״זרוק הצגת על ביותר הקולעות התגובות אחת

 האישי בטורו השבוע פורסמה זה, מחזה שמסביב השלטון צמרת מסע
כמלואו!: זה קטע מובא להלן כ״מעריב". קישון אפרים חעתונאי של
אחד, עתונאי אלו באמשים חיה יה ך*

 ואת הממשלה את ששנא צביקה, בשם | 1
ומוס ממשלות שנאו שטרם כמו מוסדותיה,

 בש־ ־ השלטונות נגד מאמרים כתב הוא דות.
מכו אישים התקיף צביקה, של דעתו בועונו
 השער, על תמונותיהם את הביא ואף בדים,

 מחצצים דוזקא המכובדים, האישים כשהם,
 במזנון סנדוויץ׳ אוכלים או השיניים בין

ברעש.
 הוג־ אחד שביום עד בשקט הלך זה כל
 לישיבת־ התכנסה הממשלה הסאה. דשה

 הוא הזה שהצעיר אחד, פה וקבעה חירום
לת ראוי שאינו היסטרי, ילד אלא איננו

 מקיף, הסברה מסע על והוחלט לב, שומת
 עד להמוני־העם לבאר גיסא, מחד שתפקידו,

 גיסא ומאידך הזה, הצעיר ומבוטל בטל כמה
 כך לשם עפר. עד עתונו תפוצת את להוריד
 חוברות־אינפורמאציה, כחצי־מיליון הודפסו

 באמת לצביקהז בכלל לב שם ״מי בכותרת:
 מעל אוירונים פיזרו החוברות את מצחיק.״

המאוכלסים• הארץ שטחי כל
 של דעתו תאוצת עלתה מכך כתוצאה

השל את הרגיז וזה ניכר, בשיעור צביקה
ממשל משדר בנין על הוחלט כי עד טונות

 אפסיותו על ידיעות היום כל ששידר חדש תי
 בפלקטים הרחובות הוצפו ואף צביקה, של

ב הממשלה, חברי כל נראים עליהם ענקיים
האז אל פונים כשהם שחור־חגיגי, מלבוש

ל־ חשיבות תייחסו אל ״אנא, בבקשה: רח

צביקה!*
★ ★ ★ ״צ, דש

־1 בכבודו הממשלה ראש נרתם לשיא,
הגיעה זאת, בכל דש״צ, שתפוצת *2

קישון הומוריסט

ונ הצעיר, של קרנו גדיעת למשימת בעצמו
 וחצי, שעות שלוש של נאום בכנסת שא

 שבו• בעורכי האישי לזילזולו כולו מוקדש
 היה כבר צביקה אז שכאלה. מגוחכים ייינים
ל חשבונו על לנסוע לעצמו להרשות יכול

גב חטיבת שלו. הדודה אצל לבקר אירופה
שנש האניה, את הכן. במצב הועמדה עתי
הטרי המיים גבול עד ליוד צביקה, את אה

 דש-צ על־קוליים. סילון מטוסי טוריאליים
ל שיוכל כדי נוספים, בתי־דפוס שני קנה
הקוראים. קהל דרישות את ספק

שמרי על קפאו לא השלטונות גם אולם
או להצגה קיבלה הישראלית האופרה הם•

 נפש. גועל הוא צביעה בשם מקורית, פרה
והמנהי השרים כל הופיעו הבכורה בהצגת

 כדי הכלל, מן יוצא בלי הציבוריים גים
 וכלפי הצעיר כלפי האדיש יחסם את להפגין
 ״להורדת המחלקה תקציב הילדותיים. מעשיו

 שיטה על גם והוחלט הוכפל, צביקה״ קרני
כל מנהלים ילכו לפיה שיכנוע, של חדשה

 לתושבים ויסבירו לבית מבית בממשלה ליים
 בצ־ שאין נעות, ותערוכות סרטונים בעזרת

 דש״צ של התפוצה מיוחד. דבר שום ביקה
האמריקני. טייס של זו על היום עולה

 הסטא- המכון על־ידי שנערך משאל־העם
ה על הבאות התשובות את הביא טיסטי
מי שאלה: ה ״  ז״ ה ק בי צ ז
 ״מפלצת״ — ,/״ד
 לאומי• גיבור ״איזה — 44̂■

הבטחון• ושר הממשלה ״ראש — 490/0
 צביקה שכבר מספרים, כעת. המצב זה
 דמותו מניסוח כך כל מרוצה אינו עצמו

 אחד צעיר לעשות יכול מה אך האגדתית,
אדיר. ממשלתי מנגנון נגד בודד

אממת
תיאטרון

ם חיוך ״ סו מ
 הוא - (הבינוה) לבלגים אותו זרוק

 מ־םינ־ גבר) (דרך יגאל של האחרון מחזהו
 בן־גוריון, דויד של האישית בחסותו זון,

התר קרנות בעזרת הבימה, על־ידי שמומן
 מסקין, אהרון בידי ומוצג המתאימות בות

השלישית. לכנסת מפא״י מועמד
 קורן עמיהוד אומר לרצוח,״ למדנו ״אנחנו

 (אהרון קורן אברשה לקבלן בנאי) (יוסף
 כצנלסון, ברל כתבי את הקורא מסקין^

 ציפור על ושומר בלולו בתרנגולות מספל
 על גם הסתם ומן השניה, העליה של הנפש

לי ולא לעשן ה״לא ושלטי הצופה דיברות
 הקואופרציה של באוטובוסים התלויים רוק,״

היצרנית.
 הוא לרצוח. לעמיהוד להרשות מסרב קורן
 (אברהם מעבודי אחוזים לקבל גם מסרב
 ל־ להאזין רודף־בצע, עיראקי ספסר ניניו),

 חלוץ רודנסקי), (שמואל גרישא של פיתוייו
 של ולאיומיהש בהודה, ורודף־בצע לשעבר
 (שלמה גחלת ומר אשרוב) (מישר■ לוי איתמר

 לא־חלו־ המסויים, השבועון עורכי ברטונוב),
 רודפי־ של חשבונם על ורודפי־סטיקים צים

בצע.
 עושים רודסי־הסטיקים השניה, במערכה

 את ומשמיצים רודפי־הבצע של רצונם את
ש אלה המנוח. כצנלסון ברל כתבי קוראי
 הדראמסיות, בעיניו מצטיירים לרצוח, למדו

 מו־ יגאל של חסרות־תאוות־הבצע־והסטיקים
צנ כנפי אדומות, בכומתות כחיילים סינזון,
 שרוול תגי וענודי אותות־סיני עטורי חנים,

ה עורך על מתנפלים הם הנח״ל., חיל של
 ד ראשו על במוט מכים המסויים, שבועון
 המחזה, בסוף לבית־החולים. אותו שולחים

 המסויים העורך נפטר אם עדיין ברור לא
 ייתכן למדינה, המזל האיר אם לאו. ואם

שכן.
המש מתחילה השלישית, במערכה לבסוף,

 לעצותיו בהתאם מפסיקה, היא לחקור. טרה
יו המשטרה היתד. אילו (״גם מוסינזון של

ה דרך מסתכלת היתד. זאת, עשה מי דעת
 המסויים העורך יורד. המסך אצבעות...״).

 הכתב בחדר״המתים, או בבית־החולים שוכב
 משתחווים הבימה על השחקנים בבית־הסוהר,

המש דובר מיסינזון, יגאל ע.מ.מ. והמחבר,
כמנצח. מחייך (ובעתיד?), בעבר טרה

 בן־ עמוס סהר, יחזקאל מחייכים עמו יחד
יצחק ירקוני, שתקה משי, אבא גוריון,

מכו אישים של ארוכה שורה ועוד רפאל
 סיני, לוחמי חלוצים, כולם אחרים, בדים

 המסויים השבועון ואויבי שונאי־שחיחות
בישראל. ביותר

ביקורת
ה □ מ □ ה מר• או

ב שזכו בארץ, שהוצגו המחזות מעטים
 אותו כזרוק ומוחצת אחידה כה ביקורת
הבי קרשי על השבוע הועלה אשר לכלבים,

מוש מתנגדים כולל — כולה העתונות מה.
 מאוחדת היתר. — הזה ■וזעולם של בעים

לדוגמה: בדעתה.
ה • רי ט עז ר פו פ ״ ר ב רי ע מ ״ :כ

ב רו מ  כל ולהבהיר להסביר מאמצים ״...
 או אמנותי ציביון כל המחזה איבד דבר,

 פעולות של לגיבוב הפך הוא סוב. תיאטרלי
ודיבורים.״

ר • ש ר א הו ת נ עו די י ״ ד ב ר ח א
" ת ו  שארז׳ה ידיו מתחת הוציא ״המחבר :נ

כ מופרז המחזה — שארז׳ה וכדין קלושה,
 הוא הסיום אמנותית. אמת ונעדר מופלג
 להפקרות המחזה קורא כך על ונוסף חמקני,

עצמית.״ דין עשיית של
ק • י ז י ה אי כ מ ״ ר ת רו ח ״  ״ראש :ב

 לתת באו מפא״י צמרת כל עם הממשלה
 עד רק לא להרביץ שמותר לתורה, גושפנקא

 ומשפט דין כלי גם מוות, עד אלא דם זוב
 הצגה לפי לעצמם. דין עשיית מתוך אלא

 את ולגלות מלחקור הממשלה פטורה זי
 את אנושיים פצעים פצעו אשר הפושעים

.ועוזרו העתון עורך . .קלוקלת רפירטז׳ד. . . . 
 גדול את כזה לקיטש לרתום צריך מדוע

ל המתאים מחוה העבריים?... השחקנים
ה... בגבעת מפא״י סניף של חובבים  עד
לכלבים.״ ההצגה את לזרוק היו צריכים

״ כ. א. • ר ק כו ה ״ הגי ״הבימה :כ
מחי היו הראשונה שבפעם לכך השבוע עה

 מלוות הצופים מקהל חלק של כפיים אות
. שריק־ת גם . . ז  שלא אלה מבין גם בו

 המחזר״ מן סלדה שנפשם רבים היו שרקו,
 לד.צ־ שלא יכול אינו המחזה את שראה מי

 האמנו״״ הכוחות ביזבזה.את שהבימה על סער
 שיקוי•״.. להטיל כדי שלה ביותר הטובים תיים
 שלא אי־אפשר כולה. העתונות על צים

תיאט מציג דמוקרטית במדינה אם להזדעזע
 את — לאומי להיות המתיימר — רון

 הנזרקת שהמסקנה עד כזו, בצורה העתונות
 את לעתונאים לשביר צריך היא: הבמה מעל

 ולתמיד... אחת הפה את להם ולסתום הראש
 של כבד משמר תחת נערכה הבכורה הצגת

 יותר נראה הבימה בית ובלשים, שוטרים
חפשי תיאטרון מאשר צבאי בקסרקטיו

ם • י ו חי מז ״ ג ץ ר א ה ״ סכנת יש :כ

ה את יראו הצופים שבקרב מוח שחמומי
 שלא פירסומים נגד פדגוגי כאמצעי אגרוף

טעמת״ לפי יהיו
 ״הדרך :כ״הצוסה״ כ;־שלמה מ. •

 לו שנותרה המחזה, מחבר לדעת היחידה,
 היא העתונית בפני להתגונן לאזרח כיום

הע את לו לשבור העתונאי, את לדפוק
. צמות .  דעת את להכין באד. ההצגה .
ב העתונות חופש הגבלת לקראת הקהל

ה...  וחד־צדדית מגמתית היא ההצגה מדינ
 מזמנה של במתכונת כמעט עשויה ביותר,

ממשלתית.״

ם מאחורי הקלעי
הגויי׳■□ כג-י

 המיתרים בשלישית הראשץ המיתי
 הצטרף ישראלי, שמעון הבס זמר שהתפרקה,

 שהנהלות אחרי סמבטיון, לתיאטרון השבוע
 במשא־ומתן אתו פתחו התיאטרונים כל

 יתחיל בסמבמיון עבודה. חוזה לחתימת
 התוכנית על בחזרות לעבוד ישראלי שמעון

 ות־ הייבלום יוסף בידי שנכתבה החדשה,
 התוכנית: נושא שמר. גדעון בידי בויים

 — בודד משקפים זוג של המוזרות קורותיו
האי הקש כובע של לעלילתו דומה עלילה
כשנה. לפני בקאסרי, שהוצג טלקי,

ת . . . י נ כ ת תו שי לי  מועדון לרביעית ש
 ויוחנן אלמגור דן אצל הוזמנה ■התיאטרון

הקוד התוכניות בשתי גם שהשתתפו זראי,
 החדשה התוכנית את המועדון. של מות

 . . . מילוא (״פפו״) יוסף כרגיל, יביים,
ס3 ם נ שי  ציוני בית באולם השבוע נערך נו

 כינס הגדיל הכנס את בתל־אביב. אמריקה
 שהפסיק דו־רה־מי, של מנהלו וואל, ג׳ורג׳

 בחובות ששקע אחרי התיאטרון הצגות את
 ביקש וזאל ל״י. אלף ממאתים יותר של

 הוא אחת• לשנה חובותיו לדחות מנושיו
 שיערך ויקר, גדול אמנים נשף על סיפר

 כולו וי־קדש הקרוב בחודש התרבות בהיכל
ה הקשה. ממצבו דו־רה-סי להצלת ש לו  ש

ם, רי פו  מהווים בזה, זה בלתי־קש־רים סי
 החדש המחזה דוד, אגדות של עלילתו את
 בהתיאסרון בקרוב שיוצג שמיר, משה של

 לראשינה ישתתר בו המחזה, את הקאמרי,
 שעזב פוקס ״הודח הקאמרי בימת על
בו שמיאל יביים זירה. תיאטרין את
. נים . ר . ד ת ח טו מ  אחד יהיה ה

ב ביותר, החש־בים התפאורה מחלקי
 זירה, בתיאטרון הל,ע שורש המחזה הצגת

 הדת, ביחסי העוסק המחזה, הבא. בחודש
 הקבלות עם יוון, בתקופת והמדינה האזרח
 יבויים לאקטואליות, ואקטואליות חריפות

 שחקנים צזות המחפש אלמז מיכאל בידי
ותפאורן. צייר מתאים.
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