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13 ססארג
 קצינות מאשר פחות לא היו וחייליו שמפקדיו השבויים מחנה

 רומן לדם. וכמיהה מין מטורפות נקבות אכזריות, ם. ס.
ן יק י מ כידי הכתוב ד א  שהזה האמריקני התעופה קצין ב
זה. שבויים מחנה מוראות את מבשרו

הספר: מתוך קטעים
 הוא אותי׳ תפרה ״אם בעצבנות: שכמו את נשכה ד,ס.ס. קצינת * * *

 את לאבד מאשר בעולם גרוע דבר יהיה שלא חששתי קודם מייק. ילדנו, יהיה
״ אינו זה לפתע׳ עכשיו, האמונה. ב... שו ח

 אתן נקבה, כל כמו שכמוכן מצחינות, כלבות אתכן, ״הצרה •*- ¥
 הפוכה. בצורה בדיוק זאת להשיג מנסות אבל — רוצות שאתן מה יודעות

 בביצות, חזירים עדרי כמו הריין גדות על ששרצו והגרמנים ההונים בימי
 והאשה מרוצה היה הגבר כתיקונו. היה והכל הנקבות את אונסים הזכרים היו

 — אתן היום׳ אותה. יצר שהטבע כפי ודרוסה מושפלת עצמה מרגישה היתה
 של הביולוגית זכותו שזוהי — אונס מעשה לעולל הולכות — נאלחות נקבות
 מקימים מיד מתעברת, אחת ואם ? נכון הפוך, עולם ? מזה יוצא ומה — הזכר
 ציפיתן? למה — ישו שלה. לבגדים מתחת מפלצת מצאו כאילו יללה קול

 חשבתן אולי החצרות. בשתי מקום, בכל שלם, שבוע במשך עמי שכבה סאלי
בבטני?״ עובר לגדל הולך שאני

 שפורסם ב־ותר הריאליסט־ הרומן הוא באדן׳ מייק מאת "13 טאלג0״
העברית. בשפה כה עד

 העמדת כאחורי מסתתר אינו האמיתי, שמו את לילד נותן "13 ״סטאלו.
 לעלילה והופכן ראשונה ממדרגה ואישיות אינטימיות בעיות וחושף פנים

אצלנו. מסוגה היה שלא מרתקת

 שנים עשרות לפני שרק ספר גבול. לכל מעבר ריאליזם הינו "13 ״סטאלג
כשיקוץ. אותו מחרימה בעולם צנזורה כל היתה

ל״י 1 - ״ינשוף״ בהוצאת כיס כספר הופיע
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 במחיר שינוי ללא — החוברת
 במינם מיוחדים משלוחי־מנות

אגורות 60 9 עמודים 64
ל להשיג כ המכירה דוכני ב

- תיאטרזן
□ זרקורי לאור שירה

 שירה; במת (תיאטרון 1061 אותיות
 ארבעה של הראשונה תוכניתם שם הוא

 נפתלי מרוז, עמוס לוין, דויד כסית: חלוצי
בוסתן. ומרדכי יבין

שה בעת — החדש התיאטרון חלוציות
 — יומית לשיגרה הפך חדש תיאטרון קמת
 קרשיה על מעלה אינה זו שבמה בכך היא

 עברית שירה אלא מערכונים׳ או מחזות
 המולי״ם של העבר נסיון שלאור חדשה,

בישראל. רבים חסידים לה אין
 * לשרשרת הקהל הקשיב וחצי שעה משך

 בפא- שנורו שירים, 62 של פוסקת בלתי
 לעקוב היה שקשה ובמהירות רב תוס

 מרוז עמום השחקנים של מגרונם אחריה,
וזר מוקלטת מוסיקה בלווי יבין, ונפתלי
.1:1 המיבחן: תוצאות ציבעוניים. קורים
 תחילתה עם כשמיד הושג, התיקו מצב

 מחנות לשני הקהל נחלק התוכנית של
 — אחד שחלק בעוד וקיצוניים. מנוגדים

 הארץ של התיאטרלי המבקר עמד שבראשו
 — גמזו חיים למישחק, בית־הספר ומנהל

 מיסודו, השירה תוכנית רעיון את שלל
 ההצגה את הקהל של השני החלק קיבל

 במחיאות שהתבטאה בהתלהבות, הנועזת
הצגה. כדי תוך סוערות, כפים
 של ערכו לגבי החלוקות הדעות אף על

 כללית כימעט אחדות־דעות שררה הנסיון,
 שיריב מדי יותר ביצוע: ליקויי כמה לגבי

 מכלל (רבע עצמו הבמאי של מפרי־עטו
 סיגנונות; של וערבוביה גודש השירים):

מהשירים. חלק של הנמוכה רמתם
 שלוש מהן הצגות, עשר של נסיון לאחר

 תפוסת־אולם עם עירוני, קהל לפני הצגות
 בכל נראה להצגה, איש 150 של ממוצעת

 מוסרי ניצחון הוא המספרי שהתיקו זאת
צעירה. עברית שירה של בימתית להצגה

מבגדאד הרשליה
י ׳ ג א א ח ב א  צריכה עממי) (דדרח-מי ב

 על־פי מזרחית, מוסיקלית קומדיה להיות
 ► שהופק בולדוני, קרלו של המפורסם המחזה

 מועלה שהוא כפי קולנועית. כיצירה גם
 אינפאג־ קיטש זהו עממי, דו־רה־מי במת על

הצגת־חובבים• של ברמה טילי
 על שהומצאה אגדית דמות באבא, חאג׳י
 מאסטרו־ הרשל׳ר, כעין — באבא עלי מישקל

משר זה, במחזה הוא׳ — באגדד של פולי
 אינו האחד האפנדי אפנדים. שני של תם

 בדמות שהתחפשה טובי) (אסתר נערה אלא
 ■לבאגדד באה בבצרה, נהרג אשר אחיה

 ירושתו את ולקבל רוצחו את לגלות כדי
 , (סעדיה מאצילי־העיר אחד בידי שהופקדה

ה של אהובה הוא השני האפנדי ומארי).
אליו. להחדרה כדי אחריה הדולק נערה,

 למשרתב הופך בודו) (יעקב באבא, חאג׳י
 שאיש מבלי אחת, ובעונה בעת שניהם של

 לבסוף, מגלים, כאשר השני. על ידע מהם
 בזכות לו סולחים הם הכפול, שירותו את

זו. את זה מוצאים שהם העובדה
וילדו באנלית עלילה הצגת־״נוגה״.

 מעין מוסיקליים למחזות האופינית זו, תית
 להצגת־ אמתלה לשמש היתה צריכה זה,

 אורינ־ באלם מזרחיות, תילבושות של ראווה
 מלבבים. ופיזמונים מוסיקה של ושפע טאלי

 לעיקר. התיפאורה הפכה הישראלית בהצגה
כעש המחזה, משתתפי של הגדול הצוות

 משחקני־החל־ ברובו הורכב במספר, רים
 התל- נוגה בקפה עבודה המחפשים טורה,
 חסרת־הטעם להופעתן מצטמצם הבאלט אביבי.

̂  לנע־ המנסות שמנמנות, רקדניות שלוש של
 בטן ריקוד של בפארודיה עכוזיהן את נע

 על־ידי שנכתבה המוסיקה, ואילו ערבי,
 למחזה יותר מתאימה ברזובסקי, ש. אחד׳
מזרחי. למחזה מאשר גולדפדן של אידי

 אליאם, אריה של והבימוי התיפאורה
 בקר, ישראל הבימה, איש על־ידי שנעזר

 לדעת שאי־אפשר אויבים, שני בבחינת הם
 מהערב־רב לשחקנים. יותר מפריע מהם מי
 מבלי הבמה על המסתובבות דמויות, של

לי בלבד. ארבעה בולטים ולמה, איך לדעת
 רועים שירי השרה הזמרת נאג׳ר, לית

 בקולה מחפה המזרחית, בקומדיה ישראליים
 שאינו בודו, יעקב הדרמתית. אי־יכולתה על

 הקומיות הדמויות משיגרת לחרוג מצליח
 את כתפיו על נושא לגלם, רגיל שהוא
ו דמארי סעדיה ואילו כולה. ההצגה משא

 נוסף —כשחקנית כאן המתגלה טובי, אסתר
 * היחידים השניים הם — זמרת היותה על

 חבל משחקים. שהם עליהם לומר שאפשר
 שהתחיל התיאטרון של בעליו ואל, שג׳ורג׳

 לטל, קוני שני בזכות רגליו על לקום
 הושקעו בה כזו, מפוקפקת בהצגה הסתבך
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