
)8 מעמוד (המשך
 נמה הכוללת שברקע, הנגנים להקת שלה.

 פי־ (אורי הפילהרמונית התזמורת מפולני
 ואלתר לסר, ריצ׳ארד מנזה, טליה אנקה,
 רונלי־ שלום של בהדרכתו ועוד) מארה

 חפר אבל סביל ליווי מספקת ריקליס
 עם מוסיקה ובמקום והומור, ברק .חדות,
 מעשה את לתאר שמקובל (כפי סיפור
מוסיקה. עם סיפור כאן מתקבל בחייל)

בדמ רוטשילד מאיר אבא של קולו קורא
 מי תשכחו ״אל הבכור, בנו של יונו

 ייתנו לא ״הם זה של ותשובתו אתם״,
לשכוח״. לנו

 הטפשים לגויים כמובן, היא, הכוונה
 להתמודד יכלו לא שמעולם והרשעים,

 התבונה החוכמה, האצילות, הפיקחות, עם
וה השמח היהודי של החינוכית וההלצה

שלו. הנחמד בגיטו עלה

כ שמח בהצגת סיקורת שסיקרה מה
 בתקליט כשהמדובר יותר עוד נכון נמל
 המוסיקה ).13001 (פונרדור זו הצגה מתוך

 שימות' להיות ממשיכה וילנסקי משה של
 אושיק' לה, מחוצה לא אבל להצגה שית
 ניראה הוא כאשד יותר הרבה משכנע לוי

 ישראלי: ושמעון נישמע, שהוא לכך בנוסף
 הרבה קליטים פזמונים לשיר כבר זכה

 כבר הוציאו הישראליים והאולפנים יותר,
יותר. הרבה משופרות הקלטות לידם מתחת
 כך כדי עד שהתלהב מי ישנו אם אבל

 למזכרת, יוצאת שנפשו עד ההצגה, מן
ה את בהחלט למלא הזה התקליט יכול

תפקיד.

 הדפקים״ ״תורת ן שהוחמץ רב-מבר
ב הנמצא ספר הוא וטאוב מילטו של

הג ללא החנויות, בכל חופשית מכירה
 ״תורת על ספר-מדע זהו גיל. של בלות

 והדירו־ פולטים האלקטרוניים, הגלים
 רק זאת לדפקים! הגיע זה יאין יות״•

האק שבין האמיץ לקשר נוספת הוכחה
 העברית לשפה העברית ללשון דמיה

עצמה.

האינטלק בידי שאומצה אימרת־שפר,
 ל- שייכת בצרפת, השמאלניים טואלים

ש ז׳אנסון, הנרי טופר-מחזאי-תטריטאי
 :קומוניסט לא ואפילו היפי, היה לא

 לעולם! ילדים להביא דאגו — ״נשים
לקבורתם.״ תדאג כבר המדינה

תיאטרון
(התי דשא אברהם המפיק של לזכותו

לא שהפעם לומר צריך העממי) אטרון

 החדש ספרו את לקנות שמתכונן מי כל
לי 27 של (במחיר לה־יאו־ה ג׳ון של

רגשן ומאהב תמים מאהב רות!)
 )1־116 (ל31׳\6 :ל! 86:)מ1רת611ז31 1,04/0,■!

 8, 840110:111:011. 1971 הוצאת
 שחזר המרגל את פעם שקרא משום

 שלה־קארה מכך והתרשם הכפור, מן
מוז יוצאי־דופן, ריגול לספרי מומחה הוא
 כתב לה־קארה אומנם, מראש. בזה הר

להפ ריאליסטי ניחוח בעלי ריגול ספרי
 עם קשר כל אין החדש לסיפרו אבל ליא,

עמו 200—300 של במסגרת ואם ריגול.
ו מרתקות עלילות להגיש הצליח דים

יש החדש בספרו הרי מגובשים, רעיונות

״הרוטשילדים״
נחמד בגטו עליזה אנטישמיות

 רוטשילד כמו נהג הוא חאלטורה. עשה
 ב־ טוב כסף להשקיע כשהחליט אמיתי,

 בוק של העשיר המחזמר רוטשילדים,
 לצפית שאי-אפשר חשבון מתוך והרניק,
 נוסח השקעה בלי אמריקה נוסח להצלחה
אמריקה.
 לא קאמינגם, פט הבמאי את ייבא הוא

 את ומילא שקין), (גילה כתפאורות חסך
 תיז־ העמיד ואביזרים, בתלבושות הבמה
 מתות, מהקלטות ולא חיים, מאנשים מורת
 לחסוך תחת במשתתפים, הבמה את והציף

המ (הפשרה בניצבים ולקמץ במשכורות
יש מפיקים כאשר האחרון, בזמן קובלת
 ולאכול בעוגה להחזיק מנסים ראליים

 מחזמר לעשות אומרת וזאת יחד, גם אותה
שחקנים). תשעה עם קאמרי

 ״ש(״ הוא הרוטשילדים מכך, כתוצאה
מוצלח.

 את לנשוך נסה המחמאות. כאן, עד
 מזו־ מתכת אלא שאינו ותראה הזה, הזהב
 המערכה ואם קשה. לא ואפילו ייפת,

 הרדידות מן דחייה מעוררת הראשונה
ל הנדחפות המאולצות השורות בתמליל,

 מוסיקלי״, ״מיספר להיות שצריך מה תוך
 או שלו, במוסיקה להבחין אי־אפשר אבל

 בלי דיאלוג, לתוך בכוח הנדחף השיר
 אחד סימן־שאלה ועם משמעות, בלי סיבה
ו טוביה צריכים באמת האם — גדול

 מן ירד לא שכאילו (רודנסקי, בניו חמשת
 ההיגוי על הנלחמים בנים, וחמישה הגג,
 לפעמים) קול, גם הדורשות המנגינות ועל

 לגויים שהיו הישראלי הצופה את לשכנע
? היהודים את לשנוא מאד טובות סיבות
ה הרי מביכה, הראשונה המערכה ואם
הדרמאטי בסופה לחלוטין. מרגיזה שנייה

יכולתו. מעל גם כנראה וזה ,400 מעל
 נטל לרגשנות התמימות בין ההבדל את

 שי- פרידריך הגרמני המחזאי מן לה־קארה
 התמים, את אחד מצד מעמיד כשהוא לר,

 ואם יוצר, מה חשוב (ולא היוצר האמן
 מוצלחים) מישפטים כמה רק יוצר אפילו
 חבלתי- ברעננות הזדמנות בכל ומגיב

 לא והחיים הנסיון שהטבע, מי של צפוייה
 לה־ נוסח הרגשן, חותמם. את בו הותירו
 והמתוסכל העשיר, הבורגני, הוא קארה
 שקיווה מה את בעושר מצא שלא משום

מוסכמו בתוך הכלוא הבורגני בו. למצוא
 והמשועממת, המשעממת אשתו בין תיו,

ל המוביל משדה־קרב שהפך למישדרו
 כל רועות בו לאחו, גדולים ניצחונות

ובשלווה. בשקט התעשייה בהמות

 קורבן נופל שהרגשן ברור כזה במצב
 אי־אפשר תמימות אבל התמימות, לקסמי
 ועל שבעולם, הון שום תמורת לרכוש

 ג׳ון של גיבורו קאסידי, אלדו נשאר כן
 זוג את הקושר למעגל מחוץ לה-קארה,

 המציעים והלן, שאמום המשונים, ידידיו
 סוגי לכל היתמכרות )(בתמימותם לו

מ מטורף אורח־חיים האפשריים, האהבה
ומיסגרת. מוסכמה לכל חוץ

 בעמודיו לספר מאמין התמים הקורא
באב הגובלים רעיונות כמה הראשונים.

הב מציגים בעלילה קפיצות וכמה סורד
ש מסתבר הספר באמצע כבר אבל טחה.
 אכן שההבטחה להאמין תמימות זו היתר,

אי זחילה היא הסוף אל הדרך תתגשם.
 ללה־ קרה לא זה חבל, ומייאשת. טית

 מוטב אולי הריגול. בספרי פעם אף קארה
הבטוח. ההון אל שיחזור לו
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