
־ז

סיקורת
 כדי /48ב לארץ עלתה שיינפלד טובה

חלו לפועלת והפכה — שחקנית להיות
 הדוגמאות אחת היא המחבר, לדעת צית.

 של קיומם את המסבירות האופייניות
 בארץ כמותה, רבים אלמוניים גיבורים

 אבסורד מוליד אחד ענק אבסורד שבה
 המציאות. את מעצבים הניסים אחר, ענק

ניסים. של ארוכה סידרה היא והמציאות
בול עיניים בעיניו, פריסטר רואה כך
 נשמה עם אבל מובהק, רפורטר של שות

ה סידרת המילחמות, שורת את יתרה,
ההיתק וערימת בשדח־הקרב היתקלויות

 המהווים הסוציאליים, היחסים בשדה לויות
המצוי. הישראלי של היומיומי עיסוקו את

 בנימה אלבומו את פותח הוא בעוד
 רומנטית כמה עד ומדגים רומנטית,

פר שאפילו הקוממיות, מילחמת היתה
 ממשיך הוא בה, היו סוסים על שים

 שהנורמלי־ מדינה של ימיה את וסוקר
 וסכנות הרומנטיקה, על בה גברה זציה

בבקרים. לפיתחה רובצים נפשי ניוון של

 התסבוכת ולכל במקום, פרנסה למצוא
 קימל של רצונו גם משתרבב הזאת

 לא האם. של המזכירה עם להתחתן הבן
ה את לקחת שכחה שהיא בגלל מעט,

בזמן. גלולה
 קיבוץ האיום צילו את מטיל ברקע,

 מישפהת כבייכול באה שממנו ישורון
 (האם כלל קיים אינו למעשה אבל קימל,
 מ* ומארתה ג׳ורג׳ של הדימיוני ילדם

 ואילו לעולם?) יישכח לא וולף וירג׳יניה
 המחבר של ההומור חוש מטיל בחזית,

יותר: עוד מאיים צל
 לעומת אבל אותי, לשכנע מנסה ״אשתי

 זאת — לשכנע״ קשה לא אותי זאת,
ה שמגיש השמנות הבדיחות אחת היא

 או: האחרונה. בהצגתו הלאומי תיאטרון
 במארקם קניות לערוך ללונדון אסע ״אני

 המשקאות: לחובבי בדיחה או ואנגלס.״
 ואילו מרי, בלאדי שותים הבמה על

 בלאדי או ערק בלאדי מעדיפים אחרים
את מסבירים בסמים, ולמתמצאים וודקה.
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הגנב״ את ב״תפוס וקניג עזיקרי סגר,
? הסאטירה איפה אבל — קונסטרוקטיבית אולי

 שהיו חלקן ומגוונות רבות דמויות
 את שהפכה הגורל יד בוא עד אלמוניות

 אחרות להיסטוריות שלהן הפרטי המיקרה
 מאיר, גולדה מרקוס, כדויד :ידועות

 את רואה הוא כולן, דרך הר־ציון. מאיר
 כבליל העכשווית ישראל של קיומה
 זקופי- ושאננים, בוטחים טיפוסים מוזר:
 שפופי־קומה, זהב. של תיקוות עם קומה

 כדי תוך ׳רעל המרתיחים ועניים. עלובים
 ממתינים חברתי, וקיפוח ניוון הרגשת

 אוזניה לתוך אותו למזוג יוכלו בו ליום
השאננה. ישראל של

 פתרונות למצוא מתיימר אינו פריסטר
 כדי השלום, את להשיג כיצד לייעץ או

 אינו סיפרו החינוך. בעיית את לפתור
בי לא ואף חברתי, או היסטורי מחקר
 אמונה בתוך אפוס לסגנן ניסיון זהו קורת.
 ה־ יעזרו — תעזור לא המציאות שאם

ניסים.
אמן. הלוואי

תיאטרון

הקידווווו? אימה
 לפיד יוסף מאת חמב" את ״תפוס

 ניקו :במאי הבימה. בתיאטרון
פינקוס־ לידיה :תפאורה ניתאי.

עזיקרי, ניסים משתתפים: גני.
 שרגא סגל, שמואל קניג, ליאה
ספיבק. ותמי יובל אהובה חרפז,

 קומדית־ של שמה כמובן הוא השם
 היצ׳קוק. אלפרד של המבריקה המתח
 לא הוא זאת, לעומת עצמו, המחזה
 לקומדיה, שנוגע ומה מבריק. ולא מותח
לקו קנה־המידה אם כי להתווכח. אפשר
 אבקה יש הקהל, של צחוק הוא מדיה
ה מכל מוצלחת יותר שהיא מסויימת אחת

הגנב. את תפוס כולל שבעולם. קומדיות
פולי בסאטירה כאן מדובר לכאורה,

 הם קימל במשפחת והאם האב טית.
 כאשר השובים. מיפלגה פעילי שניהם
 השאלה מתעוררת בכנסת מקום מתפנה

מש בעיות לתוך בכבוד. יזכה מהם מי
שחשב קטן גנב בשוגג ניקלע אלה פחה

 ״זה כך: הקטנה המזכירה של הבחילה
מל.ם.דני.״ אלא מל.ס.די. לא

מכי הללו הנפלאות ההברקות כל את
 דיאלוגים, של ארוכות סדרות בהצגה נים
 מדי פיתאומית בצורה יירדו שלא כדי
 מרוב יתפגר חלילה, אחרת, הקהל. על

 על נאמר סוף שסוף עד למשל, צחוק.
 לו ואין מיקצוע לו שאין מי כי הבמה

 הקהל מצפה לכנסת, מתאים לעשות מה
 שתפרק להלצה לפחות דקות עשר מזה

המתח. את לו
 מן חלק מנסים בהנאה, להרבות כדי

ל — יתרה הצלחה ללא — השחקנים
 לעומתם, אחרים בודו. יעקב את חקות
פוס לחקות, מי את עדיין יודעים אינם
האחרון. הרגע עד הסעיפים על חים

 של לתוכניה בהקדמה קוראים, לזה
ל קונסטרוקטיבית.״ ״סאטירה ההצגה,
 אויבי־ של הדסטרוקטיבית מן הבדיל

ובאמבטיות. בישו העוסקים הנודעים, העם
 איזו וישנה צודקת, שהבימה ייתכן

 ככל אבל בעסק. נעלמה קונסטרוקטיביות
 הישראלי של ההומור לחוש נוגע שהדבר
 דסטרוק־ מאוד דווקא ההצגה המצוי,
טיבית.

 תוכנית כי הרושם למישהו היה אס
 כלשהו, בטוח מסלול נול עלתה קלעים

 אפילו והיא לומר, מה כבר לה יש והנה
ו תרבותית בצורה זאת לומר יודוות

טעה. כי לו לבשר אפשר — מכובדת
 עלייה בסימן היתה שהתוכנית למרות

 הפסקה. בסימן השבוע תהיה היא —
תשודר. לא היא השבוע הרביעי ביום

 מי של ההתפטרות הודעת :הסיבה
 התוכנית, של רכז־המערכת עתה עד שהיה
 לשאת קשה ״קצת :טענתו הר־זהב. פנחס

 ללא הכתפיים, על לבד התוכנית כל את
 האחרים.״ מהמשתתפים הולמת עזרה

 גוררת שהתפטרותו העובדה עצם
 בה יש תוכנית, של ביטולה אחריה
 קורה וזה טענתו. את לאמת כדי כנראה
 תוכנית .את להמיר מתכננים כאשר בדיוק

 בקלעים. דווקא השישי יום
הטלוויזיה? מנהל להיות רוצה מישהו

ז מאוזן
באפ נהר )5 המחשה. בעזרת לימוד )1

 )10 הארץ. את משתקת ירידתו )9 ריקה.
 )12 אסתר. במגילת דמות )11 תירוש.

 תרבות )15 לרשות. תשלום )14 תבואה. סוג
 טוב יותר )16 נהריים. ארם באיזור קדומה
 )19 חרבות. תל )17 לאריות. כזה להיות

 בעמק נחל )23 והיפיסטוס. אפרודיטה בת
בגי מונח )27 מזרחי. תבלין )26 זבולון.

 בעבר נהר )30 בשניים. זמר )28 אוגרפיה.
ה גיבורו )34 שוד. )32 המזרחי. הירדן

 זרוז. קריאת )35 מאי. קרל של אינדיאני
 )40 רב. כסף )39 דורון. )38 גבוה. )36
 ד׳נפוליון אליבא )42 כזבן. )41 כלב. בת
 נגינה. תו )44 קיבתו. על צועד הוא —
 התל־ באדר מרכיב )47 תנאי. מילת )46

 המאור )51 אירופי. מזרח נהר )49 אביבי.

 שאשה איש )55 ארסי. לעג )53 הגדול.
 בית עמד שם )57 סוד. )56 אותו. אוהבת
 דת. איש )59 שני. בית בימי יהודי מקדש

 יחידת )62 הנביא. ישעיהו של בנו )60
 )65 הנגוס. של ארצו )64 חשמלי. הספק
 מכשיר )67 ברירה. מילת )66 במגע. אסור

רקורד. )70 באטום. חלקיק )69 אריגה.

 שליט )72 התחתון. הגליל לרגלי קיבוץ )71
 ישראלי. צנזורה ומגן הומוריסט )73 מזרחי.

:מאונן־
קדום. נוצרי סמל )2 העתיקה. יוון )1

 ימית מפלצת )4 עשר. מתרי נביא )3
 שבעל תורה )6 דקיק. קילוח )5 מיתולוגית.

 חגיגי. משקה )9 עמל. )8 רשע. )7 פה.
 )18 מתפוח. בראשו מכה שקיבל מדען )13

 רכוש )21 כזה. היה פופיאיי )20 מדבר.
 בוקה )24 השלום. סמל )22 ערך. בעל

 מספיק. )28 זירוז. קריאת )25 ומבוקה.
 בטבע אירועים לפיה פילוסופית תורה )29

 והתפרקותם התאחרותם של תוצאה חינם
 )34 קוסם. )33 מרכבה. )31 אטומים. של

קדום. מטבע )38 ספרותית. צורה )37 נגיף.
כחול. עם ואחר כזה לבן עם מעמד יש )42
 השגחה. )47 נוח. בן )45 קטסטרופה. )43
 מאהבה להישבר נוטה )50 מטריאליזם. ).48

 )52 ים־תיכונית. מדינה נשיא )51 נכזבת.
 קשה. שאינו )54 ממילו. ונוס עשויה ממנו

 חנות. — לשעבר )58 השני. לפני אחד )56
 הוא מילוא יוסף )61 שובל. בעל כוכב )60

 בממשלה. שר )66 גנדרן. עוף )63 כזה.
הגוף. אחורי גב, )71 הצדיקים. מספר )68
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