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ת ר קו נורמלית לא מדוברת עבריתסי
ת א ה ונתיבוז בן־אכןוץ דן מ ד הו רי ב

 להיעדרות הצבאי, הרופא מן אישור ז׳, ש׳גימל
 בריאותי מצב בגלל העבודה, מן אחד יום של

לקוי.
 (נעמי גימלים.״ שני רק לי נתן הזה ״הסנדלר

תל־אביב). הירשל

הטיח, גמירת של מיוחדת צורה ש׳,
 הבית. של החיצון הקיר פני על בגבשושיות,

תל־אביב). הירשל, (נעמי

ח טו ש קטן, חזה בעלת בחורה נ׳, ת׳ די ש
שטוחים. שדיה

 לדבר הערב. לכל דפיקה זה איתה ״לצאת
 בלטה, כמו סתומה היא כי אי״אפשר, איתה

שטוחה.״ היא כי אי־אפשר, אותה למזמז וגם
חיפה). ה., (א.

??3^  המירבי כיעורה את המציין ביטוי ׳
 שמש, כמו יפה היא :בביטוי (מקורו בחורה. של

עליה). להסתכל אי־אפשר
חו אתה אז מהגימנסיה, אותה מכיר ״אתה

 (ד״ר שמש.״ כמו היא אבל חתיכה. שהיא שב
רמת־אביב). גלאון, חיים

להג עליון מוסד ש׳, הראשית הרבנות
הסוגים. מכל תלונות שת

 טעים לא האוכל אם הראשית, לרבנות ״גש
למי פעם שוב לצאת לי מגיע ״לא :א * לך.״

 נ. (ד. הראשית.״ לרבנות ״תפנה :ב !״ לואים
העליון). הגליל

ז ל תי  (מילולית: נידח. מרוחק, מקום י?3 א
הנביא״). של ״עכוזו

 בתיז- לגור מוכנים לא החדשים ״העולים
נתניה). שביב, (יצחק אל-נבי.״

ק ל או עזוב :שמשמעותו ביטוי לי^ו״^??) ח
ממני. הרפה לי, הנח במנוחה, תי

אמר העבודה, את שאבצע לי נידנד ״כשהוא
נתניה). שביב, (יצחק חליך־טרונקיל.״ :לו תי

כלום. ולא עושה אינו מתבטל, הב?ולו שחל!
 לא פה שאני רואה ת׳לא אדוני. רגע, ״חכה

"פנימה להיכנס (בקקה משחק  תל־ כ., (יצחק !
אביב).

 אדם ;כועס ברוגז, שרוי מרוגז, ,,ז ת׳חפיף
רעהו. עם ״ברוגז״ של במצב הנמצא

י״ שלום לך להגיד בלי עבר מויש ״למה :א
 עליו שדחקתי למה למה, עלי, חפיף ״הוא ב:

שם). בעילום (מיכתב מחורבנת.״ שאני

ח י ר פ ת ה י נ ו  פי בדרך מבטנו גזים שיחרר י
הטבעת.
 שתדליק או יונים, להפריח שתפסיק ״או

שם). בעילום (מיכתב ת׳שומע(״ גפרור, איזה
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הכרה תעשו

 מסבים לא אני
אותי שיסכנו

במוח תכלכל אל
 כן■ ונתיכה כן־אמוץ דן של המפורסם למלון תוספת הוא זה מדור

 משלהם. וביטויים מלים למערכת לשלוח מוזמנים הקוראים יהודה.
קוראים. מהצעות כולו המדור מורכב הפעם

תיאטרון

־ העולם גל
מעווגעים בית

 בתיאטרון הסגור״, למוסד ״״בדרך
בעי קייסי, קן מאת ״בימות״,

 ;סנקוביץ׳ ולי ואסרמן דייל בוד
— בימוי אלמגור; דן תירגום:

סנקוביץ׳. לי
 (עדנד, ראטשד האחות היתה אילו

 ״מחוננים״ לחולים המחלקה אם פלידל),
 במיבטא מדברת לחולי־נפש, סגור במוסד

 וחוזרת גברי בקול מובהק, אמריקאי
 מזועזעת...״, ״אני הביטוי על הרף ללא

 סאטירה זה במחזה לראות היה אפשר
ב והשלטון ההברה על נוקבת חברתית
ה נשאר אלה סממנים בהעדר ישראל.

 בין המתחוללת ביטוי עזת דרמה מחזה
 כשהדמויות בית־ימשוגעים, של כתליו

 סמלים בבחינת הם אותה המאכלסות
 בתב־ מהוה מהם אחד שבל !מופשטים,

 ישליטים ונגד כוללני מימסד נגד אישום
מופשטים.

 דמיון בקצת יכול שרוצח, מי אבל
החסר. את להשלים

 הראשית הגיבורה היא ראטשד האחות
 במקורו שנכתב זה, מחזה־ביעותים של

 של למחצה, תעודית ספרותית כיצירה
 היא לחולי־רוח. במוסד כאח ששימש מי

 וגורלותיהם חייהם על הבלעדית השליטה
שה במוסד, הכלואים הנפש חולי של

שיטה פי על כביכול מתנהלים בו חיים

* הסגור" למוסד כ״דרד
אישום כתב

המכרי החולים עם בשיתוף דמוקרטית,
 היא קולות. ברוב יום־יום בענייני עים

ה כלפי ואהבה חום שופעת חייכנית,
 וממלאים לה מצייתים הם עוד כל חולים

הוראותיה. אחר
 להתמרד מישהו יעז בו ברגע !אבל

 האחות מאבדת בסמכותה, לכפור או
 היא שבה. האנוש צלם את ראטשד
 את המעקרת אנושית למיפלצת הופכת
 מסוגלים יהיו שלא כדי חוליה של ׳מוחם

אישית. ולהתבטאות עצמאית למחשבה
 סגור מוסד תוך אל מתפרץ כאשר

 בדמותו וקולני שחצן אופוזיציונר זה
להמ מאיים טבי), (טוביה מקמרפי של
 רודנותה נגד הצייתנים החולים את ריד
כל לגורל נדון הוא הזקנה, הגברת של

 טוביה — עומדים :לשמאל מימין י
 גולד זישא —יושבים לב־ארי. ושמעון טבי

פולק. ויוסי

 :הממוסדת בחברה הנון־קונפורמיסטים
הסופי. לכליון עד וסתימת־פה השתקה

 ובבי־ בעיבודו המחזה, של עוצמתו
 אינם סנקוביץ/ לי של המצויינים מויו

 הדרמתית העלילה ממבנה רק נובעים
 של גדולתה שבה. המטורפים וימדמזיות

 שסנקוביץ׳ מכך בעיקר נובעת ההצגה
 כמעט להזדהות הצופה את להביא מצליח

 ישל לכאורה דוחות דמויות עם מוחלטת
 הפתיחה, אחרי ספורות דקות חולי־נפש.

 הגיבורים, כל את הצופה מכיר כבר
 וחש חייהם את חי ברגשותיהם, משתתף

מהם. כאחד עצמו את
 ללבות יכול שהמחזה לכך הסיבה זוהי

 האחות כלפי השינאה אש את בהדרגה
הדי מייצגת: שהיא מה ופל ראטשד

ו ההתעללות אי־הצדק, העושק, כוי,
 לשיאה מגיעה זו שנאה האנושיות. חוסר

 את מביאה המחזה, של סופו לקראת
ב הוזים שהם לשכוח ׳לעיתים הצופים
 בקולניות רגשותיהם את ולהביע הצגה,
 הרחמים, סמל להיות שאמורה מי כלפי

וטוב־הלב. האנושי הסעד
 של דמותו היא במחזה חיוני מרכיב

 אינדיאני שבט בן פולק), (יוסי צ׳יף
 על הכופה מאדמותיו, וגורש שנושל
 המורכב הזיות של בעולם חי אלם, עצמו

 זו באמצעות האידילי. עברו מתמונות
ה את להציג והבמאי המחזאי !מנסים

 את לשנות די אולם האינדיאנית. בעיה
 כדי עבדאללה, או לאחמד צ׳יף של שמו

 אקטואלית משמעות גם לדמות להעניק
ולוקאלית.

 את המעניקה גם היא צ׳יף של דמותו
 הוא דבר של בסופו למחזה. הפיוט מימד

 שרוב הסגור מהמוסד הנמלט היחיד
וב הטוב מרצונם בו ׳נמצאים יושביו

הסכמתם.
 קולנועית בטכניקה הבנויה ההצגה,

המעו משחקם ומזעזעת. מרגשת כמעט,
 ועדנה טבי טוביה פולק, יוסי של לה

 אמונה, ביד מודרך צוות בראש פלידל,
 תיאטרוני למאורע ההצגה את הופך

להחמיצו. שאין חשוב

וניאופים חמוצים
 סיי- ניל מאת קזנוגה״, ״מוריס

בעי העממי׳/ ב״תיאטרון מון,
בנאי. יוסי של ובביומו בודו

 סיי- ניל ברודוויי, של ההצלחות אשף
היש בקומדיה מזהה היה לא ודאי מון,

 על שלו הבסיסית הקומדיה את ראלית
 מוחלטת חירות תוך המזג״. חמי ״אחרון

למצי שופץ שונה, תוקן, המחזה, עובד
המקומי. ולהווי הישראלית אות

 ניכר ה״רמיונט״ אין הסיום לסצינת עד
כשל- עצמה, בזכות עומדת ההצגה כלל.

ת ר קו סי
 עבור רק היוצרים ■זכויות מגיעים סייימון
הקונפליקט. של הבסיסי הרעיון

 מורים באדון עוסק העלילה סיפור
ש מזרחית, מסעדה בעל מור) (אברהם

 לבגוד, מנסה נשואין, שנות 23 אתרי
 אמו. בדירת ודווקא בחייו, לראשונה

 שונות, נשים שלוש לשם מזמן הוא
 גבירים טורפת כמובן: שובים במועדים
מופ היפית מיכאלי), (אלישבע חושנית

 גרוטם). (אתי הטוב ידידו אשת ואת רעת
 את לחוש כדי אותן לשגל נסיונותיו

 של לשפע חומר מספקים הבגידה, טעם
 עסיסיים ודיאלוגים קומיים מעמדים

ומבדחים.
ני בנאי, יוסי הבמאי־מעבד של ידיו
 ספרד, נוסח מהתמליל החל בכל, כרת
 של במאנייריזם וכלה הדיבור עגת דרך

 את משתק משהוא יותר מור. אבריהם
 יוסי את מור משחק קזנובה, מורים
 קזנובה. מורים את מציג שהיה כפי בנאי
 על להחזיק ׳למור מסייעת זו שיטה אבל

 למוטט העלולה שלימה, קומדיה כתפיו
אחר. מעולה קומיקאי כל

 מגיעה החומוס־חמ׳וצים-ניאופים חגיגת
לק המסך. שיורד לפני עוד סיומה אל

 מישהו החליט המחזה של סופו ראת
 אינו המחזה של האוירגנלי שהסיום
 משחק של כפויה סצינה יצר מספק,
 אל נדבקת שאינה ומחבואים, תופסת
 ואחת מאלף כלקוחה ונראית המחזה

אחרות. קומדיות-סבון
 שמטרתה בידור, הצגת זו ביסודה
ה ככל הצופים את ולהצחיק לשעשע

 שיש למרות האמצעים. ובכל אפשר
 מסויימים ובמקומות באמצעים, הפרזה
 מי הרי הטעם־הטוב, מתחומי גלישה

מאוכזב. יוצא אינו להתבדר, שבא

ציור

גרפיטי
מת כתרבות תקד מ

*־ ז>
רישום - דר יגאל

איווטי ציר

ה צוותא, למרתף אלה בימים המזדמן
 לשפשף עלול מתקדמת, לתרבות מועדון

 המסדרונות כתלי מעל בתמהון. עיניו את
הנר ציורים אליו מציצים המועדון של
 רישומי — בגרפיטי ראשון במבט אים

 על כלל בדרך המופיעים והמישגל המין
ציבוריים. בתי־שימוש דלתות
 הזכרות אברי מופיעים שהפעם אלא

 אריות כלועי הפעורים והפותות הזקופים
 ממוספרים מסגרות, בתוך שיניים, חדי

ולביקורת. להערכה ומוצגים
 צעיר ,27 דר, אילן של הטכנית היכולת
מר הראשונה, תערוכתו שזו תל-אביבי

וב עפרון ברישומי שולט הוא שימה.
 על המעידה בצורה המים צבעי מכחול

ה בתיאור מקסימלית ודייקנות קפדנות
 הסובבים שלו, הסוריאליסטיים דימויים

מוש דר מובהק. אירוטי ציר סביב כולם
כש הפאנטסטי, הריאליזם מאסכולת פע

 בדרך ללכת לו מאפשרת שלו הטכניקה
עדיין. מוגבל שלו הדימויים עולם אך זו,

תע לב. אליו לשים שצריך צייר זהו
 לעורר עשויה זו ראשונה בוסר רוכת

 צייר של התפתחותו המשך לגבי ציפיות
מציוריו. מציץ הבטחה של שניצוץ

11 1817 הזה העולם


