
שמח חן.
לאשכנזים

 ,אשכנזי חג חיה סאחתן חאש-סשגה
 מיזרח־ !אלא אשכנזי, סתם ולא למופת.

 שנניקשר, הטלוויזיה, למהדרין. אירופאי
 לרגל לובייח־קשראל יהזוות קצת להביא

 ומי ׳כ״יאידיושיקייט״ יהדות !מתרגמת החג,
׳טבו אידיושאיוות !מניוטות ׳מתפעל !שאינו

 מקהל־ נודד, פשוט פולני־רוסי, !ברוטב לות
ישראל.

 בעחב־ החלה הגדולה ׳האשכנזית החגיגה
 שאירח אבידוריהכהן שמואל הרב עם החג,

 מיגהגי יעל לה וסיפר 12ה־ בת אירית את
 האבהית-ןאשכנזית-תרבותית בדרכו החג,

 מבס היה לאחתמכן משכבר. המוכרת
דוו אשכנזי להיות התכוון שלא לחדשות

 שעסק משום כזה, בעיקרו היה אבל קא
והשתדל אשכנזים בידי שנעשות בחדשות

 מאורגן, פשע על בדיבור להרבות שלא
החג. לכבוד

 עם בצוותא שירים הוו החדשות אחרי
 יהורם רק ;כאשר ז,מרים׳ והמון שמר יגעמי
 אבל !מטושטש, ומיזרחי תבלין ומוסיף גאון

 ושראל ארץ של שירים אלה היו בסך־הסל
ש הקדמה אחרי והטובה. הלבנה הושגה׳

 הצופים בקהל שהסלקצחה להניח קש כזאת,
למו ־ושכניהם הפולנים ורק נעשתה ׳סבר
ת צא ת  של הראשון ובתוצר לצפות נו

׳בהנה החדשה-מהודשת הדראמה ׳מחלקת
 לפי תם, גימפל קוטלר. עודד !של לתו

 ובבימוקו זינגר בשביס יצחק של סיפורו
 שהפך נוגע־וללב סיפור הוא וולמן דן של

 הווי את !מכיר שלא מי אך יפה, לסרט
 הפסיד במיזרח־ואירופה הקטנות העיירות

פולו. העניין את
 לומר, אפשר לנחמה ׳למים. יומיים

 אצל היטב ,מצויים הזאת ׳בארץ שכולם
 אירופה, במיזיוח היהודית העיירה הווי

 הל- !ובמיוחד הספרדים והן האשכנזים הן
 לומדים הערבי. בסקטור !מצטייינים ׳מידים

הר סבית-היספר הספריות !בשיעורי זה !את
 העיירה הווי על ׳משלומדים יותר בה

 אבל הערבי. הכפר על -או למשל, בתימן,
 מכוונות שהן לערב־חיג תוכניות של טיבן

 !מגוונת אוכלוסיה של רחב משותף למכנה
 של וברובם משפחתיים, בתאים המאורגנת

 מטיגנון־ושלום- ׳במיוחד ׳מתרגשים לא אלח,
 אחר ממקום בא שלהם הסבא כי עליכם,
 העובדות הן ׳אלה לעשיות, (!מה לגמרי.

הסטאטיסטיות).
 לפחות באו אחריו חג. בערב היה זר,
לחלוטין. כמעט אשכנזיים יומיים עוד

 התוכנית הוקרנה ראש־השנח, א׳ ג׳, ביום
 במסך. חור ׳תואטרון: ושידי !של השנייה
 השגות בארץ שהוצגו ובמחזות ׳בשירים

 אפרים של המערסונים ׳ובקטעי החמושים
השולט היהודי־הונגרי ההומור יבליט קישת
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 לתיבול ניקוי־ואש. למרות בארץ עדיין
 מיזרחי יהודי של דמות מעת־לעת הוסיפו

(אב גרוטסקי ׳באופן מוגזם ומיבטא בעל
 שסר- בדרד-כלל), דגן !ועזרא !מור רהם
 המסורת מיטיב לפי פער־העדות את גומו

קישון. !של חשיטחית-ליעגנית
 בתוכנית הזה הקו סוכם במוצאי־החג

 אשכנזית. !נוסטלגיה שכולה לצאת־החג
 ישראל ,ר תנועת־המוסר מייסד של דמותו

 הביאה ישראל כאור ישהומהזה !מסלינט
 התנועה ושהאל. !של זעום לחלק ירק אור
בזמ עממיות׳ לתנועה להיפוך הצליחה לא
 האדם מן הקשות תביעותיה בגלל נה,

 אותה ׳תהפוך הטלוויזיה אם וספק היהודי
 אותו של כשדמותו עכשיו, דווקא לכזאת
ו׳נתמזרחה. נשתנתה יהודי

 הקולית הלהקה אורתודוכסי. גנון
 ׳חיים (בהדרכת המישדר את שליוותה

 להוראות שצריך כמו בדיוק נראתה קידש)
 שמכין הצבאית סרבנות של צוות־הווי

 — אורתודוכסי בגנון לסיום־שנד. !מסכת
ושרו הקצב לפי והתנדנדו בסך צעדו ד,ם

והלבנה הישנה

ב אשכנזית. וכהברה טאומינת ■בצייתנות
 מיותר, ניספח כמו הזה, סמיושדר מן נפרד
 בלאדינו, מיזרחיים שירים קצת גם נתנו

זעי מיג׳דלים ריקע על לספרדים־טהוריס,
 המאירית. יעדה שבנתה ואכיסוטיים רים
 דק המיזרחי האספקט ישל נדירותו ואך

 רושומם את מחקה !ולא זרותו !את הגבירה
 זה רושם ■וסימטאותיה. !העיירה בתי !של
 גלגל בתוכנית לחג, חג בין וו־,יתחזק שב

החרי בהתנגשויות שעסקה )19/9( חוזר
אי ;במיזרזז למתנגדים חסידים שבין פות

רופה.
לבן, יהודי יחג היד, האחרון ראש־השינה

הטל עשתה חטא ולהונגרים. לסולנים חג
 המדינה אוכלוסיית של הארי לחלק וויזיה
 במהרה. עליו לכפר תוכל שלא יחטא הזאת,
מס אולי למועד !מועד שבין ומים עשירה
 וביום לעיסות סד, ־אבל לתשובה, פיקים
־טלוויזיה. אין כיפור

0
נורא סוד

ומשפיל
 כיוון זמן המת זה ברדיו שדקה אומרים

 רדיו שבתוכנית !מיפאן דיבור־׳נטו. שזה
ומ עולם לומר ׳ניתן דקות) 55( ישעה בת

תוכ כך. זד. אין ישבדרך-בלל !אלא לואו.
 טוויות כלשהי סבעייה המתמקדות ניות

 רואיו־ של צפוייטראש ממארג בדדד־כלל
קר או (מראיין ישל נות־פל׳וס-ידברי-קישור

התנצ ישל ובנימה תמיד כמעט ומלוות יין
למ אי־אפ-ס׳ר !ברדיו ׳כאילו האומרת לות,
לעומקו. ׳נושא צות

 גם אפשר כי וסוב הוכיחה ׳חלפי רחל
ה השידור הסתיים ישעבד בשבוע אתרת.
 התוכניות סידרת של בגלי-צדדל ראשון

 ועקרות. פוריות — ונשים גברים על ישלה
 של בהפרש ׳ששודרו תוכניות שמונה
 נדחסו, ושלתוכן !חודשיים, פני על ושבוע,

הק ושעות של רבות עשרות כפי״הנשימע,
 הפני- !מרוןאיי׳גים. עם רבות ופגיושות לטה
 כך !ממושכת :תקופה לאורך נערכו !שיות

 של התפתחותם ואחר לעקוב היה !שניתן
לתוכנית. תוכנית בין תהליכים

 מסוגן, ברדיו מאמינה ואיננה חלפי רחל
רישו את ההקלטה ׳סליל על ■מותירה היא
 את דעשי־סדוקע, ואת — החיים של מם

ההפ את ׳והבכי, השיעולים את הצחוקים,
 !החח מן אגשים של הפתאומיות רעות
 לבשל היה יכול לא איש־אפקטים !שום

 ניכר ופכל-זיאת שכזה, רדיופוני סצנאריו
 בשעות הושגה האוטנטיות ׳־שדווקא היה

 החיה האיכות עבודת־אולפן. של ■רבות
 ההאזנה את הופכת הקולות ישל הזאת

 היישר ופוגעת לרגעים מהממת לחודיה
ההי איזון לצורך רגישות. ושל בצמתות

הת בין חלפי שוזרת הרייגשי־אייסי בט
אובייקטי תוכניות האינטימיות עודות

 על מיקציוע אגשיי עם דיונים יותר, ביות
הפוריות. בעיית ושל שונים היבטים

 נבנית הסידרה הכל. לא זה ילדים
ה התוכנית !מייסגר!וב סיפור עם סשלמות
 וגיסים במזל עוסקות והאוזרוינה ראשונה

 התוכנית וסל ם־סמה ולנס״, ״למזל !שחיכו
 לאחר ).2082 הזה, העולם (יראדי הראשונה

 הסמיושה־עשר !שההריון ציפו הפלות 14
 עימם ציפתה חלפי ורחל ׳בלידה יסתיים

 אירע לא הפעם שגם אלא בבית־החולים.
 חודשים, מיספר שלאחר ובפגישד״ הנס
 את גם הפילה מזל מחכים. לא סבר חם

 הליכי יסל בעיצומם הם ועתה הזה הילד
 הזמן וסכל !מזל, ומייגעים. !ארוכים אימוץ
 קצת וטובת-מזג׳ חייכנית להיות ■ניסתה

כבר. עייפה ד,יא בסוף. ושותקת
 חלפי רחל גיסתה זו אחרונה בתוכנית

 את ולמאזינים המראויינים לזוג להעביד
 בני בין היחסים וסל ויופיים :חשיבותם

 זה ילדים שאולי היחהור־הספק ואת הזוג
בהת שכתב אותו!מאזין כדברי הכל. לא

שמקרי והרעות החובה יחסי על פעלות
 זד. ש״אוסבים השניים מיסיס. ומזל נים
 שמזל אלא ילד״. חובקים חם כאילו זו את

 גישה להבין רציו לא או סבינו לא וגיסים
 כי הכל, אכן הוא ילד בעבורם, כזאת.

לה בשביל לא יאם ומתחתנים ימח בשביל
 העיקר, הסל, לא זה ואהבה ז ׳מישסחד, קים

 ילד בבית, קטן ״יצויר :מזל של כדבריה
לקבל.״ שאפשר קטן הכי קטן.

מונו בשני — עקרה שהיתה מי תמר,
׳מס השלישית), התוכנית של (ישטה לוגים
 אותר. שרדפו העקרות ייסורי על פרת
 ומש־ נורא ״יסוד כעל ההתבגרות, ,מגיל
 הגיב* עים הראשונות הפגושות ■ויעל יפיל״

 ישלחם ושולחן־הזוועות קוליוגים־חגיבריס
 החייטוטים ״יכל טיראוטאטי: ניסיון כעל
 בת גמו־סה קטינה׳ ואת ושלך.״ בגוף ההם

ל כחתיכה המתוארת תמר, שבע-עשרה.״
 הנשית התדמית על שנים נאבקה דבר, כל

 לאחר רק כאשר, למימושה והגיעה ישלה
להריון. סוף־סוף שנכנסה

 מסתבר. יותר, החבה גרוע זה גבירים עם
 נדחק הסוריות בבעיות הגבר יסל חלקו

 !ביל- של ׳מחסומים ׳מאחורי לקרן־זווית,
 ב־ קדומות. וריעות פחד חזסר־ידע, בול,

 אמר ברחוב חלפי רחל יסערכד, מי־סאל
 ו־סברור עקרות יגשים רק וסיש אחיד, גבר

 ׳אחרים ואשמה. תמיד האשד, ■כי ׳מאליו
 ציחקקו או ר-ןאונים0סו עם עקרות ב״לבלז

בטביוכח.
 המראיינים !מן ׳איגגה דווקא חלפי רחל

 עושה היא אירונית׳ ׳ס־סהייא גם הלוחצים.
 ומלטף, הם כקול ובטאקט, ברוך זאת
 להם מניחה ואחרים, לדברי מתפרצת לא

 !מגיבה אז ורק בשקט, קצת׳ שוהה לסיים,
 סואד ׳בהיסוס. באילו !לשאול, !ממוסיסד, או

ש לחא״ונות מקנות דללו סקותישיתיקות
לדב ■וגורמות מיוחדים ואיווחור קצב לה

ספונטא סמונולוגים יותר ,להישמע רים
 שהפער !אלא -מתודרך. בראיון ■מא־סר ניים

 הנור- !אותו לבין בינה — נותר בכל־זאת
 של !והסבל הכאב את ושמכפילות ימות

 — פחיות קצת סובלים אולי שהיו ■אנשים
!אחרת. קצת לחשוב יכלו !אילו
ביו החשובות !המסקנות אחת אולי וזו

ימולה. הסודרת של תר

שיחר
טלוו׳וייה

סר לעשות סוף־סוף מתחילים עכשיו •
 רק בינתיים חאחרמח. המילחמד, על טים

 חאיפופיאות אך אומנם׳ תיעודיים, סרטים
 בדיוק היה לא זה סוף־סוף, תבואנה. עוד

 וייט־נאם למילחמית וגם מזהיר ניצחת
 לקולנוע להגיע טובות שנים כמח לקח

ה את וכתב ביים כהן אלי באמריקה.
ש תיעודי סרט ברמה, לשלושה תסריט

 יום־ו־,כיפורים במוצאי להקרנה נועד
 לוחמים, שלושה על מספר הסרט ).21.30(

 שינטלו והעוז, הגבורה אותות ממקבלי
 והאכזריים הקשים הקרבות מן באחד חלק

הבלי קרבות — ישראל בתולדות ביותר
 גרינוואלד, צביקה ברמת-הגולן: מה

 קרב ניהל צביקה״, ״כוח בכינוייו שנודע
 שלמה בודד; בטאנק ציר־הנפט על

ל, ט כי ני על פקד באר־שבע, תושב א
 כוחות של לבואם עד תל־א־סאקי צולי

 בראש שעמד קהלני, ואביגדור החילוץ
ישבע. חטיבה מאנשי גדוד
עליזות תוכניות מכינים סוכות לערב •

 )15.50( אחר־הצהריים בשעות ומגוונות.
 לילדים. חד־סר, סידרה של הקרנתד, תחל

 קצת שעוסקת כסידרה נשמעת קרוסלה
 ובבעלי-חיים בעונות בחגים, דבר: בכל

 מקורי כולו החומר באנשים. וגם מיוחדים
 המוסיקה נאור, לאה על־ידי ונכתב

 הוא השחקנים במאי כספי, מתי משל
חווה השחקנים: ובין צרפתי צדי

 חנן מור, אברהם אלכרשטיין,
 בהחלט וישנסקי. ושלמה גולדכלט

ב שיצפו למבוגרים אפילו מעניין, צוות
 ישני, מיום החל בחודש, פעמיים תוכנית

ערב־סוכוית.
 ויזואלי מופע — עצמו החג בערב •

 יורם של הפנטומימה להקת — למהדרין
 מיכאלי, דניאלה בהשתתפות בוקר
 יגישו וסרמן ולאה טננכאום אורי

ה קיטעי קלפים. מתוכניתם נבחר לקט
ב־ שונים סמישחקים מורכבים חיפנית
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הפנטומימה ולהקת כור,ר יורם
; בשחור־לבן מישחק

ב מישחק לגופו, האדם פני שבין יחסים
 ותאורת שחור-לבן רקע על גוף קטעי

* סוסו־-אלקטרונייס אפקטים ועוד אולטרה
ר כל־כך שלא ת  בטלוויזיה יעברו איך ב

 קאלרא■ אנדרי במאי: שחור־לבן. של
וינר. ישראל מפיק: שו,

ברדיו
 יום- מוצאי את מקדישים בגלי־צה״ל •

ביה התפילה מעמד על לדיון הכיפורים
 ו פסיכולוגי צורך — תפילה מהי דות.

לבור האדם בין דיאלוג לאמונה? ביטוי
_ אהרון הרב בדייון: משתתפים או?

 רוזנברג שלום ד״ר ליכטנשטיין,
מב ששמו לייכוכיץ׳ ישעיהו וסדום׳

 כידר־ שלמה ד״ר מנחה: עוקצים. טיח
).20.05( יובל תרצה עורכת: מן,
 מעיסוקים שהתפנה פרם, שמעון •

 אישי זמן קצת להקדיש ניאות ממלכתיים,
 בעריפת לליבי, קרוב זה בתוכנית לדתו.
 (רשת בן־שמן על פרם יספר נכו, רות

).18.05 בשעה 23.9 ב׳

הדואר״ עופרי ב״מקהלת ואשכנזים חריפאי זהרירה מיכאלי, רבקה
ארץ־ישראל

2090 הזה העולם




