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 קייץ חגיגת
הספורט בהיכל

 בהיכל״הספורט סאן אריס
סולן תיאטרון

 לא שידו ישראל עם כל מוצאי־שבת.
 מזגן לא ואף לחוץ־לארץ נסיעה השיגה
 וטפו נשיו עם יוצא אחד, חיוני אוויר
 אריס לא אם ומי שעשועים. לו לחפש
 ש״בחיים שנים כמה כבר המבטיח סאן,
 ילדים, הורים, לב ישעשע עובר״ הכל
 יום שאחרי בליל-קיץ וסבתות סבים

מנוחה.
פשוט. כך כל לא זה אחד. רגע אבל,

 להתאזר צריך סאן, אריס שרוצה מי
הפ כמה עוד לו הכינו הנה, בסבלנות.

 להתחיל צריך המופע אמנם, תעות•
 ורבע, תשע כבר אבל ושלושים, בשמונה

גדול. הבדל לא זה
 קצת רבים קצת, מזיעים קצת, מחכים

 לקוחות מגיעים ובינתיים, הסדרנים, עם
 של ובטנו והסביבה, הארץ קצוות מכל

 הספורט היכל הנקרא הגדול הלוויתן
אי קטנים. באנשים לאט לאט מתמלאת

 הקרח על בלט של הקרח מאחורי שם,
עליה. עולים טובה ובשעה בימה, עומדת

 חמוד מנחה ז עליה עולה לא מי
שנים, כמה לפני בלהקה־צבאית, שהתגלה

סאן אריס זמר
הקרח ממים

 כמו בדיחות אותן את עדיין מספר והוא
צעי תגליות מיני כל שעברה, במילחמה

 תזמורת מעין שהוא זמר־חקיין כמו רות
 ההקלטה מכשיר אבל שותק הוא בצורת,

מעוות. בקול צורח שלו
המחו רקדניו הבימה אל נדחקים ועוד

 מיספרים בשני בראון שמעון של ננים
 הדבר מתמיה רוק. פלוס ג׳ז מתוכניתם

 מתוב־ קטעים להציג המקום זה האם —
גי ומלאה צרה הבמה י החדשה ניתם

 משהו, רואים ובקושי מאוד דחוקה טרות,
 צולעים, קצת האורות עליה. המתרחש מן

 חלשים■ תקצ והרמקולים
ועוד שומעים״ ״לא :בקהל"'צורחים ~

נורמלית לא מדוברת עברית
ת א ץ דן מ מו א ה בן־ ב תי נ ה ו ד ו ז ו רי ב

 כן* דן שד המפורסם דמלון תוספת הוא זה מדור
 דשדוח מוזמנים הקוראים כן־יהודה. ונתיכה אמוץ

משלהם. וכיטויים מדים למערכת

 נמוד המונחים ארוכים, מכנסיים ׳ש׳
 אחד כפתור בעלי המותן, לקו מתחת מאוד

מלפנים.
צדדית הכנסה על נוסף הכנסה מקור ש׳, י ז ! ז5; ־
מהש נוספת, מעבודה כגון הקבועה, ההכנסה

וכד׳. שונות קעות
 שיש מזל מרעב. למות אפשר ״מהמשכורת

לחו לירות 2000 איזה של צדדית הכנסה לי
 טוב זה בממשלה. עובדת היא ״ככה, * דש״.

 הסוציאליות. הזכויות ובשביל הכנסה מס בשביל
 היא שלה. הצדדיות מההכנסות חייה היא אבל

חדר.״ השכרת לזה קוראת

חמוץ. — יינות לגבי )1 ת׳
 אבל כאפריטיב. לשתות אפשר מתוק ״יין

יבש." יין רק — האוכל עם
מושן. שאינו עניין, חסר משעמם, שומם, )2

מש פה אין ״יבש. :ב השכונה אין ז ״א
 (בטלוויזיה, כלום.״ — ריקודים פה אין חקים.
).21.7.72 ששי״, ״ערב

ת נ ם עו י נ ו פ ס ל ס  התרחשויות, ללא עונה ה
מתה. תקופה

 סרט עכשו תמצא איפה המלפפונים. ״עונת
ז״ טוב

ח י ת הת עמדה, קבע דעתו, את הביע פ׳, 0ה
לב. שם בשימת־לב, בכובד־ראש, ייחס

מתיי לא כשהחברים לדבר יכול לא ״אני
 העליתי אני יו״ר, בתור ״ובכן, * חסים״.

להת מהנוכחים מבקש אני לדיון. הנושא את
ן״ הדיבור רשות את מבקש מי ייחס•

ט  או למשטרה, המלשין פושע, ש׳, 3ין|3יש
ה הבטחון שירותי בשביל העובד ערבי מודיע

ישראליים.
ש מודיע, בשכם שלנו השטינקר ״יוסקה,

בעיר.״ נשים של הפגנה תיערך מחר

ב ר ל חו טינה. כעס, לב־כבד, ש
 לי יש בקלפים, בן־דודי את שרימה ״מאז
עליו.״ לב־שחור

לעצ שמו אשר נוער, בני קבוצת ש׳
 ובעתיד — להכשרה יחדיו לצאת למטרה מם

להתיישבות. לעלות

ה י נשמע מה ̂•5? מ
השם.״ ברוך ״חיים, : ב ומה״ככה נו, : ״א

}3 ^ אכזבה. ש׳, ל
 + נפילה.״ איזה תשאל אל לסרט. ״נכנסנו

 משא אוטו והביאו לנו דאגו הסיום ״למסיבת
 מחוראות !נפילה היתה זאת אוך, בנות. מלא

אחת־אחת.״

:לשמה - לאיפה

התגלצ׳ות סכנת
1
הפ — ואז יפים, לא דברים מיני כל

 לחזור. ומהר קר, ארטיק חם, תירס סקה•
 הרבה וחצי, עשר אחרי כבר השעה
לחכות. כדאי אבל אחרי,
 ברמקולים משהו שומעים סוף סוף

 ומוחאים שמח פתאום היכל־הספורט. של
ה מופיע הקרח מאחורי אי־שם כפיים.

 איך החבר׳ה. של מצב־הרוח להרמת אשף
 מאחורי הקהל את לחמם מצליח שהוא

הגי גדול. פלא באמת זה הזה, הקרח כל
 של עצום בשלל מתרוננת שלו טרה

 עם מטוגנים, ודגים ריח־יפ עם מנגינות
 לא אבל בעברית, מצחיקות קצת מלים

בנשמה. חם שיהיה העיקר חשוב,
 הזה ההיכל מסביב היה לא רק ולו

 יכול סאן אריס היה — הזה והקרח
באמת. גם להיות

תיאטרון

 ירח, יא ירח, יא
עעוית! נוה

 אלתרמן נתן מאת חגיגת־קיץ 1
בונים שמואל :והבימוי המחזה

 ארגוב אלכסנדר :מוסיקה
נבון אריה ותלבושות: תפאורה

 ד׳ יום (קלעים, בטלוויזיה שראה מי
 נבון ואריה בונים שמואל את שעבר)

ומ תל־אביב דרום בסימטאות משוטטים
 מיני וכל עצמים חפצים, אווירה, חפשים

 התפאורה לעיצוב אוטנטיות השראות
 מה״ספונ־ השתכנע אולי קיץ, חגיגת של

 בונים הבמאי על וה״התלהבות״ טניות״
 הוא ״מה נבון לתפאורן מסביר כשהוא
בהצגה. רוצה״

 טרום־ משודר זה קטע היה אם ואכן,
 לחגיגת- לקוות היה אפשר עוד בכורה,

 של ובריח־ניחוח באווירה מלאה קיץ,
 רוב־ הסלוניקאים, סבליו על דרום־העיר

 וה־ הפולניים, עברייניו הטורקיים, ליו
 ומדרום- מצפון־אפריקה שלו סכינאים

צרפת.
 לומר מאוד קשה ההצגה, אחרי אבל

 והתפאורן בונים הבמאי של שמימצאיהם
הקיץ חגיגת :ביותר משכנעים נבון

 של חגיגה אלא אינה בקאמרי שלהם
 הנייר על פעם שחיו דמויות עם קרטון,
 ועתה אלתרמן, של המקסימים בשיריו

 והוטל הפיוט, שלוות מהם משניטלה
 של דמויות נותרו ולפעול, לנוע עליהם

בלבד. נייר

סיקורת
 הנושא ידין, יוסף בדמות המחבר, לא

 מיש־ הבימה על נחנק שבהם מונולוגים
 המיסעדה, בעלת לא החרוז, של קלו

 בובולינה כמו המנדנדת חריפאי, זהרירה
 אחד לא ואף יוונית, כמקהלה ומדקלמת

 כי משכנעים הבמה, על החוגגים מן
סטנבול. בשכונת דברים מתרחשים אכן

 במה האמון חוסר את להדגיש כאילו
 כל להסביר הממחיז טרח שמתרחש,

 ׳ כמובן קודם :הסברים בשלושה רעיון
 ״איקס״, עולה הנה :הבמה על מכריזים

 פיהו! על שפוך וחיוך אורים פניו
 מסביר אחר-כך דוגמא), רק (״איקס״,

 וחיוך אורים שפניו בעצמו ״איקס״
 ניכנס רחמנא־ליצלן ואז, פיהו, על שפוך

 על שרים וכולם הסירטקי בקצב הפסנתר
 על לו שפוך וחיוך אורים שפניו ״איקס״

פיהו.
 הירח, על שרים מופיע לא וכש״איקס״

 הירח. על כן גם ולסיום הירח על ושוב
 הצהוב בירח היטב יתבונן מישהו ואם

 סטג- שכונת של לתפאורה מעל העולה
 כשהוא בפיו יבחין בחגיגת־קיץ, בול,

 מצניע מנומס, הירח ענקי. בפיהוק ניפער
מנו פחות יצורים היו ביציע פיהוקו.

 של חגיגת־קיץ להם שעשו ממנו מסים
 תגובתו שזו רק חבל ביניים. קריאות
הישראלי. הקהל של היחידה

— שוגים" איננו ״לעולם .1
סולז׳ניצין, אלכסנדר מאת

 138 .1972 ״ספאר״, הוצאת
ל״י. 4.20 עט',

 תיק — סולז׳ניצין״ ״תיק .2
 ליאופולד על-ידי ערוך תעודי

.1972 פנגוין, הוצאת לאבדז,
ל״י. 4.90 עט/ 264

 ברוסיה, עדיין שולט סטאלין היה אילו
 לא איש :פשוט יותר הרבה המצב היה
 סול- בשם אדם שחי יודע או שומע, היה

לגו נחרד היה לא איש ■וממילא ז׳ניצין,
הסופ לגדול ובצדק, שנחשב, מי של רלו
בברית־הסועצות. היום החיים רים

 באה מותו, ובעקבות מת, שסטאלין אלא
 בחייו יום להדפסת הביאה אשר ההפשרה

 מצ־ היום, ועד ומאז דניסוביץ׳. איבן ל 111
 על במוסקבה הרשויות כנראה שערים

 סולז׳ניצץ כי זה. ספר הדפסת שהתירו
 מאז מאד, חיים בצבעים לתאר הצליח

 המציף ה״אושר״ את רק לא היום, ועד
 אלא טוטאליטרי, בגן־עדן החי האדם את

 אנושיות, דמויות של סידרה ברא שהוא
 לפי אמיתית, רוסית נשמה ובעלות חמות
 וטולסטוי, דוסטוייבסקי של המסורת מיטב

ומ למשכנעים סיפוריו את הופך רק וזה
יותר. זעזעים

 הקצרים הסיפורים בשני גם קורה כך
 מאטריונה. של וביתה 'שוגים איננו לעולם

 סול־ של חוויותיו מתוך קטן פרק הראשון,
וה הרעב הכפור, עם במלחמה, ז׳ניצין

 הבי־ תחנת־רכבת. ובו קטן כפר של עוני
 המלחמה, תקופת של המהומה רוקראטיה,

הרא הדמות בתוך המכרסמים הספקות
 הרכבות, תנועת על סגן־הממונה שית,

אפ חשוד על למשטרה־החשאית ההלשנה
 פליטים, המסיעות הרכבות באחת שרי

 של לשאלתו החשאית המשטרה ותשובת
 תדאג, ״אל החשוד: לגורל בקשר ■הסגן

 אמיתי ניראה זה כל שוגים״, איננו לעולם
 לחוש ואפשר שכמעט כך כדי עד וממשי
 לשמוע או לנעליים, מתחת החורק בשלג

 האפסנאות את לפתוח המסרב הסמל את
 לשעות מחוץ שזה משום דעבים, לאנשים
העבודה.
ב אחר פרק הוא מאטויונה של ביתה

ש לתקופה הקשור סולז׳ניצין, של חייו
 כאשר העבודה, ממחנה שיחרורו אחרי
 וגר ומרוחק קטן בכפר מורה להיות נשלח

 מאטריו־ בישם אשה אצל עלובה, בביקתה
ה ובני שכניה מקורביה, שכל אשה נר״

 ואילו בחשאי לה ילעגו אותה, ניצלו כפר
 ועוני. עמל אלא חייה, כל ידעה לא היא

 אחת היתה היא סולז׳ניצין, אומר אבל,
 קיום את המצדיקות יחידות בשמות מאותן
 עיר של קיומה ומצדיקות פולו, הכפר
יבין. והמבין שלמה. אומה או שלמה

)12 בעמוד (המשך
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