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תיאטרון

חדש פולחן
 חילופי־ ד,שפעת על המעיד נוסף סממן

 תר־ רעל הישראלית התפחה על השילטון
 עסקני- של החיטוט תהליך היזא בותה,

מעו ותיקים זיכרונות במקורות, החבות
 מלחמות- שתי בין התקופה של פשים

 עם קשר יצירת שמטרתו תהליך העולם,
המישטר־החחש. אבות

 התיאטרון !של לשעבר הטנהל־האמנותי
 מנהלו- להיות והמצפה הבימה הלאומי

ב פידסם פונקל, שי,מעון חטא׳ האמנותי
 גילגולים, הכותרת תחת מאמר אלה׳ ימים

 ׳,ז׳בוטינסקי הסותרת את חנרש׳א פרק גבו
 שנשמט פרק — העוברי״ התיאטרון עם

 פינקל, מר של הקודמים מספריו משוס־מה
 התרבותית, עסקנותו נתיב את המתארים

 אנשי עם לרוב נשא-ונתן שבהם ספרים
הישן. המישטר

 ל- זרי־דפנה תליית של החדש הסולזזן
 קשה, אינו ז׳בוטינסקי זאב של סיצסו
״קונ ׳בארץ קיים רבות שנים שזה מאתר
 כיש- הערכת בנושא רחב לאומי״ סנזוס

 וכמתרגם. כסופר ז׳בוטינסקי זאב של רונו
 המתורגמים ושיריו מחד׳ שלו שינזשון

 פירקי והעורך לי אנבל פו אלן אדגר של
 מ־ וקטע דאגטה של להתופת הפתיחה
 משמשים — לרוססאן ברדראק דה סיראנו

האיש. של בכישרונו זו להכרה עדות

יו פינקל <של תנופתו כי שתמה1 אלא
 ז׳בוטיג־ של רישומו בתיאור מכליה צאת
 דבר בפועל, העיברי התיאטרון על סקי

 פיב־ כלשהם. שרידים ומשולל נכון שאינו
ש משיתה ציטוט להביא בוש אינו קל

 ענייני על הצה״ר מנהיג עם בפאריס ניהל
 סיים שאותה שיווה ותיאטתן, תרבות

 שטארק יען ״גאזונד :ביידיש ז׳בוט״נסקי
״זיין אונדז איר זאלט  בריאים לנו (״היו !

תחו לפינקל שהביאו מילים !״)וחזקים
 מבטא הוא אותה עמוקה, תרבותית שה

 אלו פשוטות מילים ״לטישטע :בסיפת
 יקר כמה היום, עד אני ומרגיש הרגשתי,

 ה- התיאטרון של גורלו הזח לאיש היה
עיכדי.״

ל שימעון לן . פינ
שטארק״ און ״גאזונד

מיתוסים

דראקולה ■החמר
 המונית לתיירות אירופד, גבולות פתיחת

 את הביא• אתדי־ד,תיירות תעשיית וטיפוח
 להכריז צ׳אושסקו ניקולאי רומניה, נשיא

 ולאד ,15ה־ המאה בן הרומני הנסיך על
 הלאומיים מגיבור״ה אחד סעל דראקולה,

הרומנית. העמלים רפובלי׳קת של

הרודן מנה שבו בנאום נעשה זה מינוי

דראקולה
התאחדו הארצות כל ערפדי

 גי- !מגלדיית כאהד דראקולה את הרומני
 ה- של היסטוריונים הרומניים. בורי־הנצח

ב שראו הרומנית, הקומוניסטית מיסלגח
 משופצת גורסה ופירסמו מיתת אות, כך
 דראקולה מוצג שבה הערפד, האביר של

ש כלוחם התור העריצים נגד וחירות תפ
בימיו. ברומנית ששלטו כים

 זה משמשת שדמותו ־העדפדי, הנסיך
 לבמאי־קולנוע כהשראה שנה 50מ־ יותר
ש סירטי־אימים היום עד שהפיקו רבים
 דמות־מפתח דראקולה הנסיך מהווה בהם

 סליזזו/ הוא אלד, בסרטים סטולס שטנית.
 הפולני הבמאי של צווארי את נושך אתה
ש הרוטנית, אגז־ת־העם פולנסקי. תמן

סעת להיסטוריה קדמה שו מ  פקידי בידי ה
 ו,־ הקחנעניסטית המיפלגה של ההיסטוריה

 האביר כולא אחד שיום מספרת תמנית,
 מאות מארמונותיו יבאחד החופש״ ״לוחם

 :קביעה תוך יבאש אותם והעלה מנתיניו,
ל אלא — לעניים בנחלתי מקום ״אין

 עולה שאינה קביעה — כלבד״ עשירים
הקומוניס האידיאולוגיה עם אחד בקנה
טית.

 מדגישים המיפלגה של ההיסטוריונים
 התורכים בידי נתפס דראקולד, ולאד בי

 ושלחו דאשו את כרתו ואלה ,1476 בשנת
 (קושטא). לקונססנטינופול ההאש את

 דרא־ ש״אם עוד קובעת המיפלגה גירסת
 זאת ■טעשה הרי בני-אדם, הפחיד קולה
ה הוכייב ונגד ומולדתו ארצו למען

תורכי.״

-יי

תרבות תולעי

בכיפה פוליטרוק
 שפעתה ברוך של יורשם אינו הוא

 זנ-1ר ץ פרג אחד־העם, אייבשיץ, יונתן רבי
ב אבני-דדך המשמשים ואחרים צווייג
 האחרונים. הדורות במשך היהודית הגות
ל להיבחר זכר, שלא פוליטי פקיד הוא

 יועצו מישרת :ספרם־תנחומים וזכה כנסת׳
המר. זוסחלון שר־החינוו־והתרבות של

 על איש שמע לא זה מינויו לרגע עד
 של דוריההמשך מאנשי ורמוס, דני אודות

 ה־ של המתר ומנהיגות הכיפות־הסרוגזת
 ה״שראלית לתרבות תרומתו גם מפד״ל.

 מודעות לכמה בדאגתו מסתכמת המתהווה
ובנוש ששימוש שעה בעיתונות ופירסומות

במפד״ל. הסברה אי
 בנביא־ התחזה שבו עיתונאי בראיון

 מילחמת־ ורמוס דגי הכריז תרבותי, זעם
 כאשר הישראלית, הטלוויזיה על חורמה
 הטלוויזיה תוכנית היא לזעמו -הסיבה

 דדגמנית־עירום. נראתה בדי נזולטיוויזיה
 אלי צילצלו התוכנית ,,אחרי :והסיבה
ילדי אשר הורים ביניהם רכים, אנשים

 והם מלימודים בחופשה עדיין כידו-ע, הם,
 מאוחרת...״ לשעה עד בטלוויזיה צופים

 לחשבון־ הזמן ״הגיע ורמוס, טוען לבן,
 שהטלוויזיה מצפה אני בטלווייזה... נפש

 לצערי הלאימי, המוראל להעלאת תעשה
 ו־ הארץ את לחבב צריך קיים. לא זה

 ברדיו שיש כמו יושביה. על אירועיה
 רוצה הייתי עברית׳ של ,רגע תוכנית
אה של ,רגע כטלווייזה יום מדי לראות

הארץ׳...״ בת
 ה־ במדע חדשנית קביעה קובע ורמוס

 רואה ״אני :מוסיף כשהוא תיקשורת,
 ימ־־ טלוויזיה גם הישראלית בטלוויזיה

למאן״ פהלפה׳ ,גיור בכך ומבצע דית...״

 היש״ בתרבות ורמוס של הבנתו חזה. יום
 ייעודה על קודרת תחזית מביאה ראלית

 תפ־״ : היהודית הטלוויזיה של התרבותי
 להציג הוא הטלוויזיה של העיקרי קידה

 ה־ חמנהיגות ואת המקורית היצירה את
למ והעם. המדינה של תרס׳תית־ערכית

 עם ונערות נערים להפגיש לא למת של׳
 גרינברג אורי־צכי שמר, מעמי משוררים

 טיפגשים להציג לא למה גורי, וחיים
?...״ הקטן המסד על כאלה

לדריבכר הרב ;ים (מימין) דרמוס דני
קודרת תחזית .

 קובע ורמוס דגי אותו כאשד עכשיו,
 וחיים גרינברג אורי־צבי שמר, ׳שנעמי
 התרבותית־ ״המנהיגות את מהווים גורי...
 ש־ דומה והעם...״ המדינה של ערכית

 ומזכיר והעם, המדינה את מעליב הוא
סרוגה. כיפה שלראשו פוליטרוק

שמפרחת
ז פי קולא עד סלת.7 שם?ת. שפלת.

זובי. שפקסור.
ז ?די על לני והוגש שיפוץ, שיפור שיבוץ, שיקום, שיכין,

ס*ש. על שלשול. שילליל.
שז איזה על מן סהל. ?ראש ךןגול3ש
ןזקש פגש על שפעפילים. שמוליט. ששלויות, קיפיביז׳

ה??ר צואר את ששנר עךפילים. ןפילים. שעלים. פילים׳
!זמו־ךיןזת דבשת את וקבר פעילויות. ןפילויות, ?פילויית,
לאתמול ?חול אפלולית.

ומחרתים. שחר לקראת ית.1פ?ל?ו
קלה, שכחתי תצא מציון י5 .עממיות לאומיות. רו?פיות. קוממיות.

מן־קזתים. יס׳ןזאר התקךמות התעצמות, התבצרות, הקסךרות.
קזמקניק. עבו הלץאר9י התועלות. ה^בקסות התרסבות,

קזסכדזני קימנחנו רק זה ו?ל הןותןןבית. הדךךרות, השוןך?בות,
קימגחנו רק ס^ש. ןןךש. ןז?ל

?ךאי היום ?ל זזמביעים ז הה ?:ד, ןקודם
ומשמוגגים קיהשה.
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