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אנשיםאמנות
תיאטרון

ילדים מםחידי□
 של הילדים 1!16(§חיא גוץ־לי עוץ־לי

 אברהם עיבוד גרים, האחים לפי {זקאנזרי,
מוי שלתסקי,  דוב מוסיקה יורעאלי, יוסי בי

ת תפאורה ולצר, שו  ריילינגר) רודה ותלבו
 בהצגת־הבכורה. המבקרים לתשואות זכה

 גרים האחים אגדות על שחונכו מבוגרים
 מפוקפקים געגועים מתוך המחזה מן נהנו

 זעם, עורר הוא במחנכים הילדות. לעולם
חרדה. — בילדים
ב ה ש. ז ק  רוזח (זאב אוהב־מותרות מלך ו

 תסרוקת־חיפושית וארגמן, בוץ של בתלבושת
 כספיים. בקשיים מסתבך נשיים) וגינונים

מב בקרחות גרבר ויוסי כוגן (נתן יועציו
 ותכשי־ ואדומים ארוכים חוטמים היקות,

 למען נישואים עליו כופים זהב) של סים
ארו בצמה שני (שושיק הטוחן בת הכסף.

מו נרדפת) של והבעה קרעים לבושה כה׳
 בכחש. אותו מסובבת ליבו, אל דרך צאת
 אמיתי זהב למענו לטוות גם מתחייבת היא

מקש.
הצ סיפור את לסמל יכול הפלא מעשה

 חוזר הוא הקאמרי. התיאטרון של לחתי
 מפורטות: תמונות בשלוש פעמים, שלוש
 בין עצות אובדת במטוויה, אסורה הנערה

 גדול בקול מזמרת וגבבה, קש של ערימות
 מסתורי גמד לב. קורעת המר, גורלה על

 שדון), של ירקרק בטייטס חלפי (אברהם
 ברקים, של סערה מתוך פעם בכל מופיע
קס לה מפברק הוא ויחסי־ציבור. רעמים

 ממנה דורש לזהב, הקש את לה הופך מים׳
 את אפילו בלתי־הוגנים, תשלומים תמורתו

 כל לשלם מוכנה הטוחן בת הבכור. בנה
תשלום.

 הזהב. מתעשיית להתפעל קשה לילדים
 מפליאה המשתתפים כל של הבצע תאוות
 עליה יש השקרים. תעשיית גם כך אותם.
 על צ׳ה״צ׳ה־צ׳ה בהצגה: מיוחד שיר אפילו
מח האכזרית העלילה רי״ש. קו״ף שי״ן
 את משעממת הרכים, הילדים את רידה

יותר. הגדולים
 חלפי ליבם. את כובש הירקרק השדון רק
 הוא, בהופעתו. הסכנה את מאד מרכך

ה המלכה למה אז ילדים. אוהב ,לפחות
 הילד? את לו נותנת לח הזאת שקרנית

 ולמד, בהתחלה! עוד לו הבטיחה היא הלא
ההצגה? בסוף כזה עונש מקבל הוא

 עצמו את קורע הוא גרים האחים אצל
 הוא שלונסקי אצל האגדה. בסוף לגזרים,

 המשרת בגלל הכל באדמה. חיים נקבר רק
 מרגל הוא כאמת). טוב לביא, (אריק הטוב

 המלא שמו את לה מגלה המלכה, לטובת
מבושה. שימות כדי הגוץ, של

 המילים כל את לילדים מסביר גם הוא
 מה כבר יודעים והם שבטכסט, הלועזיות

 קטאסטרופה. סנסאציה, אנדרלמוסיה, זה
 קשה שלונסקי של ת העברי! המילים את רק

( להבין. להם

ל פאדודיה דד ע בונ פו הי
תי־ מולייר, ;מאת המדומה החולה

מוי: אהל, אטרון תפאו פייטרי, רולנד בי
אן רה:  אלתרמן) נתן עברית: מלקלס, דנים ז׳
 קרוב זה העולם את המצחיק מחזה הוא

 בו מוקיע מולייר בפטיסט ז׳אן שנה. 300ל־
 רדיפת־ את הרופאים, של שחיתותם את

ה חוליהם של טיפשותם ואת שלהם הבצע
 לרופאים המאפשרים והלא־מדומים, מדומים
 גם כספם ואת בריאותם את מהם לסחוט

יחד.
 מעט ופגה הלכה זו סאטירה של חריפותה

 איבדה היא אהל במת על אך הזמן, במשך
 שיש הקלאסית מהקומיות לגמרי כמעט

מבדחת. לפארסה הפכה בה,
או (שי ארגאן המדומה החולה החוקן.

 וקמצן תמים מפונק, היפוכונדר הוא פיר)
 ומוח קיבה שטיפות חוקן, יום מדי המקבל

ל מחליט הוא שרלטן־סחטן. רופא מידי
 והביישנית הענוגה אנג׳ליק, בתו את השיא

 רופא דיאפורום, לתומם קרמניצר), (רודיקה
 המכובד הרופא דיאפורוס של בנו אוויל,

 הוא אלה נישואין בעזרת לונדון). (בצלאל
לרופ תשלום הוצאות לעצמו לחסוך מקווה

לבתו. ודמי־כלכלה אים
 היפה קליאנט את אוהבת אנג׳ליק אך
הערמו השניה אשתו בילין, ברקו). (דויד
ה מחלותיו את מעודדת סגל), (בטי מית

 ווממת הרב, הונו על עין לוטשת מדומות,
מזימותיהם את בירושה. מבעלה לקבלו

ה ואשתו האנוכי ארגאן של >זנפרדית
 טו־ ממש האחרון ברגע מסכלת שאפתנית

 הטמפר־ ומלאת הפיקחית המשרתת אנט,
לעז מגייסת היא מיכאלי). (אלישבע מנט
 (אברהם ארגאן של אחיו ברלה את רתה

 ואמיתי, מפורסם לרופא מתחפשת נוגד,),
 המדומה, הרפואה את אדונה על ממאיסה
 אשתו, של צביעותה את בפניו חושפת
 ומצליחה אומללים נישואים מבתו מונעת
 לרופא ההיפוכונדר אדונה את להפוך אפילו

מוסמך.

 לרופא, המדומה החולד, של הכתרתו טקס
מינ על סאטירית פנינה הוא המחזה, בסוף

בי אך בצרפת. 17,־ד במאה הרופאים ך,גי
 ד,חובבנות. טהרת של כולו עמד הטקס צוע

 ד,צ־ להיות צריך שהיה מולייר, של המחזה
 ככשלון־ מסתמן אהל, בתיאטרון גת־העונה

העונה.

ל חו ב ם־ ד ץ־ ח ל
(מאת הצ׳ארדש נסיכת פילסה,

 הבמאי המחזמר, תיאטרון קלמן, אמריך
ש ב, ביטו  שלונסקי) אברהם תרגום דוידו
 כוכבת־בידור היא אמיתית. נסיכה איננה

!כ מדאיגים. סימני־גיל המגלה מבודפשט,
מע את גם מביכה היא המחזמר תיאטרון

ביותר. המושבעים ריציה
מבו־ רווק לוי), (פרדי אחד הונגרי דוכס

ק בו ק ס ב בי ב
 לא חב״ד, שימחת את ראה שלא מי
 השבוע השני ביום מימיו. שימחה ראה

ב חב״ד, בכפר כמים הוודקה נשפכה
 של לשיחרורו 167ה־ השנה יום חגיגות

 מלאדי זלמן שניאור רבי האדמו״ר
 היה הרבי הצארית. ברוסיה הכלא מן

 דעת), בינה, (חוכמה, חב״ד תנועת יוצר
ה נשיא • גדולה. השמחה היתד, לכן

 שם על שנקרא שז״ר, זלמן מדינה,
 שני מעילו כשבכי׳סי לחגיגה בא האדמו״ר,
 והשני 777 קוניאק של אחד בקבוקים:

ה אותו קיבלו כשניכנס, .96 מהל של
און מארש בנגינת חסידים  שיר — נאפולי

 ב־ לקהל נופף הנשיא מפורסם. חב״דניקי
 סחב הרגע׳ את ניצל עליז וחוגג מיגבעתו,

 שאר כמו • מכיסו. הבקבוקים אחד את
ש הנשיא, גם התקבל החוגגיס״האורחים,

 קטנה חלה מלוח, בדג אחיו, בחברת בא
 הרבים, החוגגים בין • וודקה. וכוסית

 רפ״י ח״ב בלטו לאלפים, הגיע שמספרם
 משת המערך ח״כ סורקים, מרדכי

 יפהר, פסח הרצליה עיריית ראש ארם,
ב • דוש. קריאל והקאריקטוריסט

ה השדים בהעדרם בלטו השנה חגיגות
 צעירים ושמחו עלזו לעומתם אך דתיים,

כשהסבי • השומר־הצעיר. מקיבוצי רבים
ד הכנסת יו״ר סגן המפד״ל, לח״כ רו  מ

סטרינד הופעת זאת מה סנהדראי, כה

 כני' הזמר של הופעותיו • קראום,
ל הפכו כאייס עומר במועדון כרמן

מו בני כשהחל אמיתי, לקירק׳ס אחרונה
 אף אמיתי אריה, גור בחברת בו פיע

 מושבע;, חובב־חיות הוא שבני הסתבר הוא.
 לגן־ כספו במיטב לשלם מוכן שהיד,

ל לקבל כדי בירושלים, התנ״בי החיות
ש והטיפול קטן. באריה הטיפול את ידיו

 מעולה: הוא ברמן בבית האריה מקבל
ב מכוסה המשפחה, במיטת ישן הוא

 ב־ לבלות, יוצא וכשהוא פוך, שמיכת
 על־ תמיד מלווה הוא למשל, מועדון־לילה

 מפעם אותו המשקה בני, של אשתו ידי
 עימה. נושאת שהיא החלב מבקבוק לפעם

 < זה גרינברג, דויד הקולנוע מבקר •
 עתה משלים הגיא, שער הסרט את שעשה

און על דוקומנטארי סרט  את ישראל. מוזי
 ב־ עימו שהתחנכו אלה מנוער, ידידיו

 הוא; שאין גרינברג הרגיע השומר־הצעיר,
 מנהל של שמו את לפאר כדי זאת עושה

 מאהבת! פשוט אלא קולק, טדי המוזיאון
 בנשף טדי: על ועוד • לשמה. האמנות

ש העברית, האוניברסיטה של הסטודנטים
 מסרה: בירושלים, האומה בבנייני התקיים

 מראש־העיר.. לקהל ד״ש מיכאלי ריכקד!
 בקעה; שלו, המפורש השם את כשהזכירה

 אפרופר • החוגגים. מפיות בוז קריאת
 להימנות יוכל ארחי־פרחי כל לא חוגגים,

 איקה של בדיסקוטק החוגגים ציבור על
החליס איקה אפרופו. הנקרא ישראלי,

לישראל הפולשת הגרב אופנת
לגוף שקוף כיסוי

 בחום, אותה אוהב עדיין ומלוקק, קש
 אנסקה (גיזלה האצילים הוריו מה. משום

 לשידוך, כמובן, מתנגדים, טימן) ויעקוב
 אנגל- אנסטסיה בת־דודתו, את עליו כופים

 טובה, ממשפחה מסודרת, בחורה ברג,
מסורתית.
 היא מאד. נפגעת באומוזל) (אסתר סילבה

 כל את שרה מפלסטיק, פרחים הרבה מריחה
 בכלל שאולי חושבת האהבה, על האמת

 היא ינצח שהצדק עד הבמה. מן תפרוש
ב לסיבוב־הופעות הצ׳ארדש, בקצב יוצאת,

הכינו קורבנות. דורשת האמנות אמריקה.
 בודדים הבמה על נותרים הצועניים רות

מקונ נוראות סובל שלה הדוכס ועצובים.
 שלה החברים כל לחץ־דם־כחול. של פליקט

 לבבות עשרה של מקהלה הבוהמה, -מן
 לנו הבו הוואלס: בקצב שרים שבורים,
הקהל. גם סילבה•

 שטלה מתיאטרון הקטנות הרקדניות רק
 ברגע אותן הביאו קנקן. בינתיים רוקדות
 הדהויות התלבושות עם מפאריס, האחרון

 מבינות אינן הן המשומשת. והתפאורה
ה את אפילו מפסידות המצב, חומרת את

 שלונסקי, של בתרגומו החבוטות בדיחות
 רמת אבל לבניה. ועל שהחמיץ מיץ על

 הסוף עד ממוצעת. ישראלית שלהן הריקוד
הבינונית. בהצגה היטב משתלבות הן הטוב

 זה את עשתה כבר היא חוזרת. סילבה
ת, באופרה הארבעים, בשנות וב העממי
 היום דו־רה־מי. בתיאטרון החמישים, שנות
 מצויינת, פארודיה ממנה לעשות היה אפשר
 המחזמר תיאטרון הג׳אז. בקצב קלמן אמריך
ה מן רחוק שהוא כשם הג׳אז, מן רחוק

לפארודיה. הדרוש הומור
 כמו גם היום סילבה את לקבל אפשר

ל צריך אז אבל התקופה, בסגנון שהיא,
 את להחזיר לגרוטאות, התפאורה את מכור

 לפאריס, הרקדניות את למחסנים, התלבושות
 אסתר ואת האידיש לתיאטרון השחקנים את

לה. מגיע הישראלית. לאופרה — באומוזל

 קר לא מתפשטות, ״וכשהן שאלה: טיז,
 מנהל ן1כן*גזרי דדד • לצעירות?״ להן,
הפולי חשבונותיו את שנים עשרות כבר
קט שחורים פנקסים בעזרת והאישיים טיים
 צרה כל על הכל, רושם הוא שם נים.
 שזכו הבודדים האנשים אל תבוא. שלא

ל הצטרף הפנקסים, לתוך להציץ אי־פעם
ש כר־זוהר, מיכאל העתונאי אחרונה

 ביג׳י, של ביאוגראפיה בכתיבת עתה עוסק
 צרפתית ספרים הוצאת עם הסכם תוך

ה הליבראלים חבר־כנסת • גדולה.
 נהג איך סיפר האוזנר גדעץ עצמאיים

 היה הוא במפלגתו. מדוכאים אנשים לנחם
 לכנסת כנס — תתייאש ״אל להם: מייעץ
 זו, עצה הגשים עצמו שהוא אחרי שש!״

 הפחות־מאוש־ חבריו את עתה מנחם הוא
 דרך־קבע פעיל ״היה חדשה: בעצה רים
 של שכנו • שבע!״ לכנסת כנס —

 אגודת־ישראל ח״ב הוא בכנסת האוזנר
 השבוע גרוס. יעקוב שלמה המזוקן,

ב שדרוש הוויכוחים, באחד גרוס, טען
ה לדמעות שישעה מיוחד משרד מדינה

מבו בדרך הח״כים, נועצו מייד מקופחים.
 ולשר כזה, למשרד לקרוא איך דחת,

ה ״שר האוזנר: הציע בראשו. שיעמוד
דמע״.

ה אריה ט מי ב
טה, בקרוב שיועלה אזליבר, במחזה  בהבי

ל המיועדת דודג׳רס, בשם דמות ישנה
 על קפצו שחקנים הרבה סריס. או ילד

מספ יגיל, גדי מהם, אחד ועל המציאה,
 לעבור נכונותו את הביע כי ידידיו רים

ב שיזכה ובלבד מתאים, רפואי טיפול
 ישמש בימתי תפקיד עוד • תפקיד.

 קאזבלאן, זה יהיה לשחקנים. אתגר ודאי
 שאותו מוסיגזץ, יגאל של ממחזהו

כ כמחזמר. להפיק גודיק גיורא מבקש
 לתפקיד: מועמדים שלושה ישנם רגע

ושמואל בנאי יוסי מוסול, חיים

ב הצגתם עם שרק כרטיסי־חבר, להנהיג
 חבר כרטיס הכניסה. תותר השוער פני
 בגד־ עם • לביא• לאריק נמסר 1 מס׳

 ;שקרה מה קרה בתמונה, הנראה הגרב
 אי־שם, נולד זה חדישה: אופנה כל עם

 כך,, ואחר השוק, את הציף הגדול, בעולם
קור לישראל. הגיע זה למות, גווע כשזה

 שקוף,, מסטרץ׳ עשוי זה כי גרב, לזה אים
 בחתיכה: מכסה, שזה רק גרביים, כמו

 שנתיים: לפני נולד זה הגוף. כל את אחת,
ו לאירופה, השנה הגיע בארצות־הברית,

 כהן,, כשבני לישראל, במיקרה קפץ ימשם
 1דגם שלח בפאריס, סרטים בימוי הלומד

בתל־אביב. לידידה כמתנה אחד
★ ★ ★

?׳ ע פסו שבו ה
מלביאל,, אלכסנדר המחנק •
המכ בימי המתייוונים על החינוך, בהד
 בריתו־ עוזבי עמך׳, פריצי ״,בני בים:

 אבי־ הם הללו ברית׳, ,מרשיעי קודש׳,
 צדוקים, — למיניהם עמנו רשעי אבות

חו מתבוללים, קראים, מלשינים, מינים,
ה עד — ודומיהם משתפי־פעולה טפים,

הזה.״ יום
 באר־שבע, עיריית ראש •

 הנדרשות התכונות על נאח־י, אליהו
 טוב להיות ״עליו באר־שבע: עיריית מראש

 חכם זריזי, מ(זאב) זריז טוביהו, מ(דויד)
בעירו.״ נביא יהיה ושלא חכם, נעדויד)

על־ טבת, שבתי העתונאי •
 הזה המרץ ״היעדר הממשלה: ראש מחלת
 גם. נובע הוא שמא ההירהור את מעלה

כיוון.״ מחוסר
11 • ן •ע* * > ^ ״ה במוסקבה: ביקורו על סנה, כדמה

נפגענו.״ ולא צצנו
 ״אמן- שאגאל: מארק הצייר •

ש סובל, טיפוס אבל לסבול, צריך לא
יסבול.״


