
תסריטים
טליט״ם

 בפנוכו לכלול כדי סטייה לי הרשו
 במיוחד לו הצליח זה הפעם כתביעת.

 40וד לציון — 20 פוליטיקה —
 אילו בשם שהוכתר גליון הראשונות,

 חלקן שונות, וריאציות כולל והוא
 ישראל הנושא: על פרוע, דימיון תוצר
 ודימיונם עטם מפרי שנה 40 אחרי

 אורי סמילנסקי, יזהר של היצירתי
 ליבוביץ, ישעיהו כשר, אסא אבנרי,

 פחות לא ואחרים מנצור עטאללה
ומעניינים. חשובים

 שמרובן ומרתקות, מוזרות וריאציות
 החלומות עם להיסחף ואהבתי נהניתי
שלהן.

 גימגם אלמלא קורה היה מה למשל:
 בשדה־ בן־גוריון נשאר ואילו אשכול?

 מחבק היה שרבין ייתכן האם בוקר?
 אל־קאדר עבד של בניו את עכשיו

 על ואמים אוליים ועוד ועוד חוסייני?
עולם מכפי"שהיא. אחרת ישראל

ישראל אזרחי הערביים הצעירים את לדגל קורא ערבי פוליטיקאי
אילו...

 מקום הוא 20 פוליטיקה של העולם התאים את ופותח שמאוורר פנטסטי,
בו. להיות יותר טוב האפורים.

ך777 נערי /
 לוין? הנול את לביית מנסים למה

 אם ברור הקאמרי(לא מתיאטרון משוחרר כשהוא עכשיו,
 קצת לנדוד שיצא כדאי כמנוצח), או כמנצח מרגיש הוא

שה־צדק תיאטרון אבל באר־שבע. לתיאטרון עד ואפילו

 הקודמת, בהפקה היו שלא וקלילות רכות למחזה להעניק
 בנובוריש העוסקים שבטכסט, המדכאים למסרים אנטיתזה

 הקיומית החרפה של ובבושה שאבדו בנעורים הישראלי,
 של למיטה מתחת קצרה במנוחה להמיר מעדיפים שאותה

עשירה. גברת
 בסולם ובלתי־מספק(שש רדוד נותר המחזה כך, או כך
 ממה יותר לשאוב אפשר היה הזה מהנושא כי וחבל, חנוך)

לצופה. שניתן

ובלתי־נוספק ד1רד תר1נ המחזה

העייף. הפליט על וקפץ ביד סטופר עם עמד כמו
 דם להזרים התיאטרון ניסה אלמוג אהרון הבימאי עם יחד

 הועלה המחזה רדל׳ה.1 נעור׳ של המסתיידים בעורקים חדש
 לו נמצא שלא בטענה מיד, וירד בקאמרי מיספר שנים לפני
מתאים. אולם

אלמוג אהרון הבימאי ניסה המתחדשים בנעורי!רדל׳ה

 שבתאי והשחקן האם, בתפקיד רוט, חנה השחקנית
ההצגה. את מצילים הנהג, בתפקיד קונורטי,
 קצת עליו שנשמע קונורטי לשבתאי מגיע אגב, דרך

יותר.
 עקב ואולי מעט מאולצת ורדל׳ה, בתפקיד זומר נילי

הצעיר. גילה
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 או בבית־קפה יושבים אתם אם
 לכם מתחשק כל־כך ולא בפאב

 מולכם שיושב הפרצוף לתוך להסתכל
 סתם ואולי הבעל האשה, נגיד —

 שב־ לכם דעו אז מוטעית, בחירה
0 x  על נהדר. פיתרון לכך מצאו 8

 סירטי־ מקרינים הם ענק מסך־וידיאו
סירטי אנימציה, קיטעי קליפים, פופ,

 אינה וזאת ואופנה ספורט בדיוני, מדע
המקום. על להמליץ היחידה הסיבה

0 x  והכי חדש הכי המקום הוא 8
חתו רכות־ הכורסות בתל־אביב. נוח

 קרן־אור שולחים וכשהספוטים ליות
 קוקטייל השחורים, לשולחנות הישר
 מהאגדות), (משקה במגפיים ל1החת

יופי. וזה גביש כמו בעיניים מבריק
 החתול קוקטייל אחר, חתול ניסיתי

 מרום, המורכב סכסי) (משקה פריץ,
 לגמתי ותפוזים. קאמפרי ג׳ין, וודקה,

 ולא להכרה לי שנכנס מהמשקה לאט
לאפלולית התמסרתי בקלות. משם יצא

באמ מפחיד. סרט וראיתי האינטימית
 הזמרת של בקליפ אותו החליפו צע

לרווחה. ונשמתי בוש, קיים
 והמוסיקה מעולה במקום הסאונד

 את עוטפת רמקולים משישה העולה
הכיוונים. מכל הסובבים

 כבד־דגים אף וכולל מגוון, התפריט
 בכלים המוגשים ממולאות, ופחזניות
 עם טוב משתלב בוודאי זה שחורים.

 והעיצוב השחור הדלפק השחור, החתול
הויטראז׳י.
0 x  לחתולי־רחוב. מקום אינו 8

ומפונק. ביתי סיאמי חתול הוא

------------------
,

:

״סנג׳ר״ בהצגה הדון(שוכב) ומאיר תורג׳מן ח ברזילי, ענת
לבית־הכנסח ברירה, בלית

ם ר עו
ר כז א

 נגמלי- הקימו להצגה התפאורה את
 לא בהרב מוטי גם לשיקום. מהמרכז סם

 בעיקבות אותם הכיר הוא בסלון. ישב
 נוער־שוליים עם ממושכת עבודה

 למד בהם, התערב בשכונות״מצוקה,
חשוב. מחזה — סנלר והתוצאה: אותם

 אבל המימסד, לא הוא בהרב מוטי
 ממנו, יותר לתרום מצליח שהוא ייתכן
 של התודעה לתוך מזרים הוא כאשר
 מעין עולם־הסמים, של צלליות הקהל

 תהלין־ של חדים תצלומי־רנטגן
 שני של סיפורם דרך לסמים, השיעבוד
אנטו שהוא במרכז־גמילה, נרקומנים

 כל עצמי. והרס השפלה ניוון, של מיה
 בימים המתחדשת סנלר, בהצגה זאת
חזית, בתיאטרון אלה
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שובם!

 — הסופר לאהובת קראו אסתרק׳ה
 ופנים לה היו ממושקפות עיניים
 אהב ברנר י״ח בהרות־שמש. זרועות

 לאשה, אותה לשאת רצה ואף אותה
 בנפש, ידידו שופמן, גרשון לסופר אבל
 ולקרוע לבוא הידידות הפריעה לא

 ברנר. של האוהבות מזרועותיו אותה
 הידידות וקשר איבה פרצה השניים בין

לעולם. ניתק
 בץ ברנר של למחזה הרקע גם זהו

 אלה בימים המועלה למים, מי□
 מתוארת שבמרכזו בית־צב׳, בתיאטרון

 בני צעירים אנשים של טראגית אהבה
 וריק־ עצמן הדמויות השנייה. העלייה

 מהאירוע מושפעות ביניהן מת־היחסים
 ומערכת־היחסים עצמו, ברנר של בחייו
שופמן. גרשון הסופר לבין בינו

 מתוארים היישוב אנשי של לבטיהם
ב המתערבבות ריאליסטיות, בסצינות
 רקע כשעל חלומיות, מיסטיות, סצינות
 ותיקי משיאים בירושלים המגיפה
 יתום שחורה, לחופה מתחת היישוב,
בבית־קברות. ויתומה
את וביים עיבד שגם פאלק, יורם

 בתי- בכל סנג׳ר עם נודד בהרב מוטי
לד מי אל יש שם התיכוניים, הספר

 לא מגיע. הוא בית־הכנסת אל גם בר.
 אבל לשם, אותו הזמינו שגדולי־התורה

 ג׳ ליפו סולר עם הגיע הוא הימים באחד
ברי בלית מתאים. אולם שם מצא ולא
והדגי המקומי לבית־הכנסת נכנסו רה,
 החדרת תוצאות את הנוכחים לפני מו

 הם גם עכשיו לווריד. הראשונה המחט
יודעים.

בן־שבת וחנן רכטר דפנה
צעירים של טראגית אהבה

 את לשמר דאג למים, מים בין המחזה
 באידיש, המתובלת הארכאית, השפה

 מבעד והמקום הזמן את ולשלב
מינימליסטית. לתפאורה

 הבר־ השפה בשימור קסם איזה יש
 פאלק. ליורם להודות יש כך ועל נרית,
 שציידי־הכישרו־ מקווה אני דבר: ועוד
 קלטו הראשונות, בשורות שישבו נות
 ג׳) מיזרוב(שנה וקובי בן־שבת חנן את

שמותיהם. את ורשמו


