ספורט

אמנות
תאטרון

כדורגל

ה מ ה פ כ ה ה מ צ חיק ה
סוד המשבר החמור ,הכלכלי והאמנותי,
שפקד את התיאטרונים בישראל בשנים ה
אחרונות והביא כמה מהם אל סף פשי
טת יד ורגל ,נפתר רק עם ההתאוששות .לפתע
התברר כי לא המחזות אשמים ,גם לא ה
קהל .אותם מחזות ואותו קהל שלפני
שנה ,שנתיים ושלוש התנכרו זה לזה,
הפכו עתה לידידים טובים .שפע חסר תק
דים פוקד את מרבית התיאטרונים הגדולים
וכמעט׳ את כל להקות התיאטרון הקטנות.
שוק שחור בכרטיסי תיאטרון הוא כיום
תופעה שהפכה חלק מההווי ממש כבמופעי
ספורט המוניים.
נמאס — זה היה שם המחלה שאיימה
לפגר אתי התיאטרון בישראל .לקהל פשוט
נמאס לראות שנה אחרי שנה ,הצגה אחר
הצגה ,את אותם הפרצופים ,לשמוע את
אותם הקולות .רבים מהם כבודם במקומו
מונח :שמות מפוארים שהגיעו להישגים
בימתיים נכבדים .אך אמן שאינו יורד מה
במה ,אפילו אם הוא מחליף את תלבשתו,
שוב אינו מספק את הגירויים יוצרי המתח
החיוניים לכל הצגת תיאטרון .עקרון ה
קהות הלקוח מתחום החושים ,הוא שהב
ריח את הקהל הישראלי מאולמות התיאט
רון.

א י נ פו ר מ צ י ה ר ו מ נ י ת
מזה זמן רב לא משכה קבוצת
כדורגל אורחת תשומת לב כה
רבה במו הקבוצה הרומנית ״די־
נאמו״ בוקארשט ,שגברה הש
בוע על הנבחרת הלאומית ,הפ
סידה לנבחרת חיפה .מדווח כתב
״העולם הזה״:
ציפייה בת  25שנים חלפה .עמדנו מול
חלום בהתגשמותו .קבוצת כדורגל רומנית
הגיעה לישראל .שפשפנו יד ביד ,עצרנו
מונית ודהרנו למלון הירקון.
״אנו יודעים הבל:״ פקיד הקבלה
אינו נותן לנו סיכוי רב :״כבר היו כאן
עתונאים .יש אצלם משמעת של ברזל .אינם
מוציאים הגה מיותר מהפה״ .ציפינו שמא בכל
זאת יוציא מישהו הגה לא מיותר מהפה.
קראנו למלצר וביקשנו לשלוח פתק לראש
המשלחת .כעבור שעה חזר .בפתק היה
כתוב :״אמרנו מה שהיה לנו להגיד במ
סיבת העתונאים .יותר פרטים לא נוכל
למסור״.
מסתבר כי האוכל הוא פולחן גדול אצל
הרומנים .הטבחים במלון הירקון עברו
באחרונה קורס מזורז להכנת גראטאר .צל־
חות־עץ מיוחדות ,נוסח רומניה ,נרכשו
לכבוד המאורע .איכשהו עברו השעתיים,

• בחנות בדאון את כילי תשיג
מבחר עשיר של בדים מתוצרת הארץ
ותוצרת חוץ ,מן האיכות המעולה
ביותר .מיטב אריגי הצמר לחליפה נאה
ואלגנטית אצל בדאון את כילד,
תל־אביב ,רחוב נחלת־בנימין ) ,43טלפון
.(64005
• חלון הראתה קורץ להכנס פנימה —
ולנשף פורים הצעה מיוחדת  :חולצות
לבנות מבד ללא גיהוץ ,פרלון ודק־
רון ,בחנות האלגנטית להלבשת׳ גברים
ויקטור ,תל־אביב ,רחוב בן־יהודה 6
)ליד מוגרבי( .מתנות חג נאות ומיוחדות:
עניבות  ,1963פרפרים ,טתיסט ,מכנסיים
יפים מקאמגארן וטרילין ,ז׳קטים לאביב
מטוויד וג׳רסי והלבשת גברים נאה
ומובחרת.

שחקנים גוריון ,צרפתי והורגל כ״גיכור היום״
החלפה תציל ממות

• מתנת פורים לבת זוגך — זה טיול
נעים בקטנועך .עם פרום האביב ותחילת
עונת הטיולים בכבישי הארץ ,צייד את
הקטנוע שלך במגן רוח אצל מנחם,
תל־אביב ,רחוב הרצל  .82הבטח לעצמך
אביב נעים ושמרת על בריאותך.
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אמיתי רק באריזה אדומה
— כחולה עם תמונתו של
ילד ״טקסטיל שמפו״
תל א בי!

בן יהודה 49
14

תוצרת נקח — תוצרת איכות
המפיצים :חב׳ נורית בע״נז.

האחרון כתור .הנסיון לימד את ה והסעודה הסתיימה .פקיד הקבלה העלה
לקח .רק נעשה חילוף משמרות בתיאטרון רגשי רחמים על פניו :״פנו אל זה —
כלשהו והקהל הציף את האולמות מבלי הצביע על אדם מבוגר — אולי אצלו תוכ
להתחשב ברמת ההצגות .זאת למדה הבימה לו להוציא משהו״.
באירמה לה־דוס ,בראשית וילדי־הצל ,ש
פנינו אל ״זה״.
הביאו את התיאטרון הממלכתי לפרוספ־
״מה אתם רוצים לדעת?״ ענינו בצני
״עלהכדו
מה?״
האהל ,״הכל.״ ״הכל על
ריטי שלא ידע כמוהו .זאת למד עות:
שחילוף המשמרות הכללי בהאידיומית הניח רגל הרומני.״ ״קשה לענות.״ הוא ביקש
לו לנשום לרווחה .זה היה גם סוד הצלח סליחה לדקות ספורות ,חזר כעבור שלושים.
תו של התיאטרון החיפאי .התברר ש
״בולם עובדים קשה!״ ״שאלי״
פנים חדשות ,אפילו אינם עטורים בהילה
פקד ,כשהוא מחזיק בידו פיסת נייר לבנה.
של הצלחה ותפארת העבר ,ואפילו היש שאלנו אם כדורגלני דינאמו הם באמת
גיהם צנועים ,הם כיום גורם המשיכה ה חובבים .הוא נפגע מהשאלה ,רכס את
עיקרי של התיאטרון בישראל.
מעילו מיושן־האופנה ,בעל שני טורי ה
התיאטרון הקאמרי ,שהצלחתו בשנים ה כפתורים ,קם והצהיר :״חבר ,כל כדורג
ראשונות נבעה אף היא מאותו עקרון ,למד לני דינאמו הם חובבים טהורים .כולם עוב
את הלקח האחרון .רק אחרי הכשלונות ה דים קשה .אין פרופסיונלים ברומניה!״
אחרונים ,שנראו חמורים פי כמה לאור ביקשנו מהמרואיין לשבת.
מישהו קרב אל שולחננו .עשינו עצמנו
הצלחות׳ התיאטרונים האחרים ,הגיעו מנה
ליו למסקנה ,שעדיין אינם מוכנים להודות כלא מבחינים בו ,אך איש שיחנו נאלם
בה :שאם כי ספק אם יש עדיין תחליפים לפתע .דו־שיח קצר ברומנית והשניים הת
לזלמן לביוש ,יוסי ידיך או חנה מרון ,יישבו .שמחנו .עתה נוכל לשאול ולקבל
הגיעה השעה להזרים דם חדש על במת תשובות משני אנשים .אלא שהם נאלמו
דום ,לבסוף הרהיבו עוז :
התיאטרון.
״כמה עולה אצלכם זוג גרבי סטרץ׳?״
כשעלה השבוע המסך על ההצגה החדשה מבט נוסף שלהם נתקל בשעון הזהב .״ו
בקאמרי׳ ,מחזהו של המחזאי הבלגי השנון כמה עולה אצלכם שעון זהב?״
מישל דה גאלדרוד גיבור היום )פאנטאג־
הם לא התפעלו מהמחירים .ממילא אין
ליז( ,שוב לא בלטו בה אנשי הגוארדיה להם כסף .״וכמה מרתיח אצלכם קצין־
הזזתיקה .התפקיד הראשי נמסר לשחקן משטרה ,וכמה מרתיח אצלכם פקיד־ממשל־
משני )יהודה פוקס( ושאר התפקידים הח
תיי״ ענינו כי המשכורת היא לפי דירוג
שובים לדמויות חדשות ,ביניהן הזמר־שחקן ממשלתי .השניים צהלו :״גם אצלנו״.
ישראל גוריון מצמד הדודאים וצדוק צר
סוף־סוף הגיע תורנו לשאול :״כמה שח
פתי.
קנים בינלאומיים יש בקבוצה?״ מבט של
היה זה סמלי שהמחזה שבישר את ה תמיהה .״כולם.״ ״הרי בפירסומים המוק
שינוי היה סאטירה במרכזה עומדת מהפ דמים צויין כי רק שבעה משחקני הקבו
כה מצחיקה שגיבורה אף איננו יודע על צה הם בינלאומיים?״ ״אם אתה יודע ,אז
מדוע אתה שואל?״
קיומה.
חפולם מזח ! 330

