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בישראל. אמיתי סאטירה לתיאטרון תנאי־קיום
 סאטירה תיאטרון מעולם היה לא סמבטיון

 מערכונים העלה הוא המלה. מובן במלוא
 לביורוקרטיה נוספת פעם שלעגו פושרים,
שב פזמונים הקיבוצי, להווי או ולמסים

 הצלפות ולא רומאנסות היו והצליחו מידה
 בדרך מעולם הלך לא סמבטיון סאטירה.
 אקטואליים. נושאים על התקפה של הישרה

 של האמיתיות בבעיות מלגעת נמנע הוא
 על במערבונים הסתפק הישראלית, החברה
אחרים. ונושאים־שוליים לבינה שבינו נושאים
וב תומו, עד נוצל אלה נושאים מלאי
 שסיפקו הבינוניים למחברים מספר. חורות

 מה יותר היה לא לתיאטרון החומר את
 הפזמונאים קמו. לא אחרים מחברים להגיד,
שברשו המפולפלים החרוזים מלאי את גמרו
שבורה. שוקת בפני ניצב וסמבטיון תם,

 ולהחלץ לנסות כדי ייכוא. משקאות
 הנהלה סמבטיון מנהלי הקימו זה, ממצב

תכ את הרכיבו בעזרתה חדשה, אמנותית
 במקום פשוט: היה הפתרון הנוכחית. ניתם

הח וחריפה, אקטואלית מקומית סאטירה
 יבוא, של סאטירה להעלות סמבטיון ליט
 ארצות מכל נודעים מחזאים של עטם פרי

העולם.
 הקוקטייל להיות צריכה היתד, זו תערובת

 הישראלי לקהל שיראה והמשכר החריף
 ו־ צולפת אמיתית, סאטירה של טעמה את

 מהמפורסמים גויסו זה לצורך דוקרנית.
 זוש־ מיכאל בעולם. הסאטיריקאים שבשמות

ש הערדל בשם מערכון תרם הרוסי צ׳נקו
 בשם מערכון הגרמני ברכט ברתולד אבד;

 ואנטון ההונגרי גאבור שאנדור המלשין;
משלהם. הם אף נתנו הרוסי צ׳כוב

ו יותר טובים אלה ממערכונים אחדים
 למרות מהם, כמה פחות. טובים אחדים
גרועים. פשוט מחבריהם, שמות
 זאב סמבטיון, של התווך עמודי שני

 את השקיעו בן־זאב, ומרדכי ברלינסקי
 המערכונים. בהצגת הדרמתי כשרונם מלוא
 חדש תפארות וצייר קידר) (דן חדש במאי

 אולם לעזרה. הם גם גויסו קראוזן) (דני
למדי. מאכזבת היתה התוצאה

 קצת מעולה אולי היה הזר היבוא כי
 אולם המקומית, מהתוצרת באיכותו יותר
 חזרו שוב תוצרת. של סוג אותו היה הוא

ה — ביורוקראטית פקידות של הנושאים
 מערכונים ומס־הכנסה. — ברוסיה פעם

 שאינם מלכתחילה, ברור שעקצם גדושים,
חיוכים. אפילו לסחוט עוד מסוגלים

 החוזיות למרות סמבטיון, של הקוקטייל
 דמה נמזג, מהם הבקבוקים שעל הזרות
הקוד המקומיים לקוקטיילים בדיוק בטעמו

 שבמערכו־ שהטוב סמלי אולי זה היה מים•
 היחיד הישראלי המערכון היה התכנית ני

לכל. קינן, עמום של האוונגרדי מערכונו —
מער בין בשירה המופיעים העפרים, זוג

 וקולה למראה נחמדים הם למערכון, כון
 שירת אולם לאוזן. נעים גם הבחורה של

 אינה היא גם שלהם, העדינה הקאברט
סאטירה. תיאטרון של לפיזמונים תחליף

מעיינה. במחזה מסקין, אהרון עם *

1176 הזה העולם

 ןיץ2ה הגיע, כבר האביב
 ה־ רפינה. העבר בבצבץ

 הריצנ הראשנניב בבביניב
 שר הברנץ ביר אה ריב

 שבנע- נבענר הבהרבציב,
 בביבי יתנפשנ שבנעייב
 שר ארפיב באנה ההכרה

 ה־ בנף ראנרך הארץ. בני
 גתה שהי ער ההיכנן, יב
 הבתרב בביבי כינרה, יב

 הכב־ נבביב יב-בנף שר
 אץ — יב-הברח־ שר ריב

 ההבו־ הבירני הנ1 כי בפגן !
ישראר. שר 1 בעפר ני

ל שוב יוצגו שזופים גופות
 ד השמש. קרני תחת ראווה,

הנ מי השאלה: תישאל שוב
תהיה מי החופים? בבנות אה

מלכת

ת שאלון מועמדו
 המועמדת למלא זכאית הזה השאלון את

להמ המעוניין אחר אדם כל וכן עצמה,
לתחרות. לדעתו המתא׳מה מועמדת, על ליץ

________.______— השם:

;-----------------משפחתי: מצב

-------------י הכתובתהמלאה:

---------------------:הלידה שנת

--------------------:הלידה מקום

-____________העלית: שנת

 שעברה, כשנה במו השנה,
האי התבונות ורק אך יקבעו
 הבחירה המועמדת. של שיות
ב הקהל, בידי רק שוב תהיה

וישירה. גלויה פומבית, הצבעה

 על להמליץ יבול קורא בל
הטופס. את עבורן למלא מכרות,

 השנ- ארו הישרארי הבנבר \1ננ האברנננה בשנהייב
 השברבנ- בינרר בינה הברננדיה בנרבי יהנדיה בנהינ:

 ישראר, שר 2 נבבפר 1 בבפר הביב ברמה הן רה
ההיכץ. היב בארצנה בבבע הארץ אה רייצג שז־מ
 ומערכת ,1960 לשנת החדשה, במלכה לבחור המועד הגיע עתה

המים בבנות היפה מי :השאלה את שוב מציגה הזה״ ״העולם
בתואר? תזכה מי ישראל? של ______________________

 את שתסמל לזו, מחכה הכתר 1
 ואת הצעיד הדור של הרעננות

 השוכן העם של חדוות־החיים
 מצפה לה גם ימים. חופי על

 ואילו בעולם. גדוש־רשמים סיור
יק־ פרסים מוכטחים לסגניותיה

רי-ערך.
 כר ? הברכה היבבר כיצר
 אה רהגיש ימרה צעירה

 עריה אשר כר בנעברנהה.
 הבר רעשנההנארהבציא,

ההב־ רנערה בהשמע,
הר-אביב, ,136 ה.ד. רנה,

בבגר-יב, שרה הצרנב
 כהובהה שבה, בצירנף

 \צר2 נהיאנר גירה הבראה,
 בירה אין אב בייה. שר

 ר- בהאיב הנראה הצרנב
רש־ היא יכנרה ב, הברנה

 ר- הנ״ר הפרבניב את רנב
 תדאג נב התברנה, נערה

 ההברנה צרבי רצרבה.
הארץ, בבנפי ישנבנבב גב

 בשבנע שבנע בדי יצרבנ
 רהב שהיראנה בתרבצנה

בהאיבנה. כבנעבדנה

 —:——- גובה:

— שיעד: צבע

------- :עיניים צבע

— שפות: ידיעת

-------------- :איזה) פפורט(לציין

 -— :לימודים שטח או מקצוע

- :הלימודים או העבודה מקום

כלאגודאחדז או אנזנותית להקה מפורט,

:ומתי איזה פרט

:חוכבויות

 המועמדת, על חל אינו הפריטים אחז אם
 זה לשאלון לצרף יש אותו. תמלא אל
 עד המועמדת, של החיים תולדות את

זה. שאלון לממלא ידועות שהן כמה

 הממולא השאלון את לשלוח נא
 העולם למערכת החומר, בצירוף

 ולציין תל־אביב, ,136 ת.ז. הזה,
.״1960 המיס ״מלכת המעטפה על

כאן. המועמדת תמונת את להדביק נא
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