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״ ״ר ך*, ק. חו צ  התואר לשסע ל
י ;  דוק־ מהו צוחקים. כבר כולם ;
 שעשה מישהו זהו ז לצחוק טור

 להבין כדי ההומור, בנושא מחקר
אנ מצחיק מה צוחק, אדם למה
 להם הגורם המנגנון ומהו שים

 שעשה הוא סובר אריה לצחוק.
 לצחוק. ד״ר והוא המחקר, את

 הדוקטורט עבודת את עשה הוא
ואנסן אוניברסיטת במיסגרת שלו

והמ הקל לקברט ולהגיע בחו״ל
 לצרפת, נסעתי עלי, האהוב צחיק,

 מממשלת מילגה קיבלתי שם כי
באו למדתי וחצי שנתיים צרפת.

 אוניברסיטה זו ואנסן. ניברסיטת
׳.68 מהומות בעיקבות שקמה

 בלתי־נשב- תקופה היתר. ״זאת
 לאמנים. חממה היא פאריס חת.

 אין־סופית. .השראה שם מקבלים
ה־ זהו מחקר, לערוד רוצים ואם

 היתד. שלו המחקר עבודת בפאריס.
הבדיחה. בנושא
שכ כזד. כאחד נראה אינו הוא

 הוא צוחקים. עליו מסתכלים אשר
 שחורות עיניים עגולות, פגים בעל

 ושיער לרווחה, ופעורות גדולות
 בשל־ קרחת סימני עם קצוץ שחור

התחלתיים. !בים
 ממוצא ,31 בן חיפה, יליד הוא
 לקציני-ים בבית־הספר למד רומני,
 תל־ באוניברסיטת שני תואר וסיים
ובקולנוע. בתיאטרון אביב

ברצי עונה הוא ז״ צחוק ״מדוע
 קומיקאי. שחקן, אני ״ביסודי : נות

 גם תקופה ובאותה מישחק למדתי
 ביי- שאותם קומיים מחזות כתבתי

ל היה שחלומי היא האמת מתי.
 בבית- ללמוד ורציתי ליצן היות
לקירקם. ספר

לאי לנסוע חשבתי ״בהתחלה
האי העם את אוהב אני כי טליה,
 וגם נשותיו, ואת אופיו את טלקי,
 לדא- אבל רע. לא איטלקית מכין
ש בית-ספר שם מצאתי לא "*בוני
כזה.

השכלה לרכוש שרציתי ״מכיוון !

 הרגשה ישנה ביותר. המתאים מקום
בינ ואווירה ותרבות, השכלה של

 העולם. מכל סטודנטים של לאומית
 דרום- אנגלים שוודים, הולנדים,

אמריקאים.״

 הומור
רומגי

 אריה חזר שנים שש פני *4
באוניבר ללמד והתחיל סובר /

 ותיאטרץ, קולנוע תל-אביב סיטת
חד סביבתי אירוע ערך בבד ובד
 היה זהו בתל־אביב. נואיר בגן שני
 ה- כל צירוף של רעיון בגן, קיץ

 מוסיקה, תיאטרון, יחדיו: אמנויות
 קי- ואוהלי קוסמים ליצנים, מחול,
מ הראשון האירוע היה זה רקס.
 שבועיים במשך ונמשך בארץ סוגו
 והעיקר הלילה. עד מהבוקר וחצי

יל תשלום. ללא חופשי היה זה —
 הוריהם, ובלי עם למקום נהרו דים

 היה שלי ״החלום והתפרקו. נהנו
בכיוון, ואני קירקם מנהל להיות

 השייכים דברים עושה אני כי
לקירקם.״

אתוו? טיפוס מין איזה
חולמני. טיפוס שאני חושב ״אני

אירו לערוד חלומות הרבה לי יש
 בקנה-מידה חדשנים סביבתיים עים

 יוצא- טיפוס שאני יודע אני ארצי.
 שאני האומנות סוג כמו דופן.

 הרעיד את להחדיר לי קשה אוהב.
האנ חדרו, כשהם אבל שלי. נות
 זה ואוהבים. נדלקים נדהמים, שים

 ״גם מתקדמת. אומנות שנקרא מה
אצ קיים הלירי האלמנט בכתיבה

 עתיק, קצת שהוא ראש לי יש לי.
 /30ה־ שנות את אוהב מאוד אני
 בחליפות שהתלבשו התקופה את

וכובעים.״ ועניבות
כזה? יצאת ואיך
 מהתרבות לי בא שזה מניח ״אני

 מאוד הומור זה הרומני. וההומור
מיוחד.״
ד מחזות ומביים כותב אריה  ק

 קומי קברט סיים לאחרונה מיים.
 ״זו לשניים. קלוסטרופוביה ששמו

 לשם הומור אלא סאטירה אינה
בעיות על מדברת סאטירה הומור.

 מקומיות, פוליטיות או חברתיות
בצ זאת, לעומת ברור. שהנמשל

 של מסרים יש צחוק לשם חוק
 בינלאומי.״ הומור

קומ בסיום אריה עסוק עכשיו
״כש כתב. שהוא אבסורדית דיה

 כמה יש אנשים, להצחיק רוצים
ש למשל, האבסורד כמו טכניקות,

 כמו להצחקה. טוב בסיס הוא
 עוגות החלקות, נפילות, מכות,

 מילולי. והומור הפרצוף על קרם
 המי- ההומור גם קיים ״בכתיבה
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ובדרן. ליצן מצחיקן, הוא בהופעה — אישי קסס

 לוי, שוקי בעלה קטנים. ילדים לשני אם היא נאווה
 כשהיא אשתו את אוהב לא מאוד האופנה, מעצב
■ זכרוני דרורה :צילומים נית. מצחיק
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