
חיאטחן
בחיחורס

לם״ ״לו מהצגת בקטע מאיר אפי
וחלוצי בימד״עצמ׳

באוניבר לאמנות־התיאטרון החוג
 משהו ללמוד יכול תל־אביב סיטת

 הבימה. לאמנות ביח־צב׳ מבית־הספר
 הזה השלם שהמציא שהמושג, כנראה

לשעריו. הגיע טרם יחצנות, —
 בבימוי אישיים פרוייקטים עובדה,

מח בוגרי של מרתוי־הת־אטרון אישי,
 אבל ומעניין, חלוצי היה תשמ״ח, ור

 העיד באולם שנכח המצומצם הקהל
לקוי. מסע־פירסום על

 שתי ליבי את שבו המרתון מתור
 מאת הפקר שטח האחת מונודרמות.

 מאת לם לו והשני ובביצועו, נשיאל רון
מאיר. אפי בביצוע מאיר יצחק

פסי של סיפורו הוא הפקר שטח
 קצין־צבא לפני להעיד המוזמן כיאטר
 שאירעו תקריות־הגבול את החוקר

 המילחמה לפני של החצויה בירושלים
 ששת־הימים. מילחמת אחרי ימים כמה
 ונפרשת צפה ותגובותיו עדותו ־רר

 הפסיכיאטר בין מערכת־יחסים מחדש
 הגורלי סיפורה רקע על המטופל, לבין
העיר. של

 אלה בימים שסיימה ),25(מאיר אפי
 של לם לו את הגישה לימודיה, את

 ושופע מעולה בביצוע מאיר, ־צחק
 של לדמותה לחדור והצליחה רעננות,
 ותיקה שחקנית של בעוצמה הגיבורה
ראשונית. ברעננות זאת ועם ומנוסה
 עולם מאיר אפי חושפת לם בלו
 אלוהות ואשליית בדידות של מסוגר

 עוגן־ הוא לבדו שחוט־הטלפון נ', של
אסונה. וגם שלה המציאות

 הצגת בתיאטרון, גם בספרות וכמו
מן איננה השפיות איבוד של התהליך

 הופך פעם ולא הקלות, המלאכות
 ושח־ מחזאים סופרים, של למיבשלה

קנ־ם.
בפרוייקט כבר הצליחה מאיר אפי

 המיכ־ עם להתמודד זה וצנוע ניסיוני
 ישב שבאולם מאוד מקווה ואני שלה.

 לפניו ורשם שראה איש־תיאטרון גם
שחקנית. — מאיר אפי —

 על חלום
כחולים

 על חולם פילים/אני על חולם ״אני
 כחולים...״ פילים על חולם כחולים/אני

 שהלחין זרחי נורית של נוסף שיר הוא
 בספר והנכלל אמריליו מוני המוסיקאי

 על חושב אני — חגיגה גם שהוא
 מולחנים משוררים שירי — פילים

הפועלים). (סיפר״ת לילדים
 שנים זה המזדמזמים שירים בספר

 תווים, כולל והוא בית־הספר, רבות
בהח שעשויה וקלטת, סימני־אקורדים

וילדים מורים הורים, על להקל לט

 למי גם ולעזור המנגינה את ששכחו
בצי השירה במסורת ממשיך שעדיין

בור.
 של המנגינה את זוכר מי עובדה,
 ואת גולדברג, לאה מאת הצפרדע
 ״מי פוצ׳ו של השיר למילות המנגינה

 לצאת אפרוח/מנסה מר איך ראה
 לובש הוא הנעליים, נועל בכוח/הוא

 ואומר העניבה עונב המיכנסייס/הוא
 ואצא כיפה אחבוש ראשי בגאווה/על

הקליפה." מן
 שאת והפיזמונאים המשוררים בין

מופי אמריליו מוני הלחין מילותיהם
 אנדה ילן־שטקליס, מרים בספר עים

זרובבל מאיר, מידה זרחי, נורית אמיר,

הב ו. ז־״ גיס ז־ ו
 השתלטו כבר רבים סיפרי־הדרכה

בלע נוכל לא כאילו ונראה חיינו' על
 וזקנינו הורינו הסתדרו איך אז דיהם.
 שהסתד־ מסתבר סיפרי־ההדרכה? ללא

רו.
 נוסף מרר־ך על התבשרנו באחרונה

 מסדה), החנבב(הוצאת לדי( סרריך —
 במחלקת־ מנהל־עבודה דהן, מרקו מאת

ומנוסה. ותיק ודיג אשדוד, בנמל ים
 ואת הרומאן שאת מעיד דהן מרקו

 כבר התחיל הים עם שלו הפלירטים
 מרקו כי קאזבלנקה, בעיר בילדותו,

 של פולו מרקו כמו הוא הים של דהן
 אותו לימדו אומר, הוא והים, החיים סין.

סיכו לקחת צריך משהו, להשיג שכד־
 הוא דהן מרקו של מחלומותיו אחד נים.

 למים. מתחת מלא באורך סרט לעשות
 מתחת להסריט ניסיון כבר ״עשיתי

 נכנסו מטר 35 של בעומק אבל למים,
 שאצלם שחיכה והלוקוס למצלמה, מים

התאכזב.״ אותו
 מלמד החובב לדיג מדריך בסיפרו

 הוא בהקדמה וכבר לדוג, כיצד מרקו
 שאינו ברייג, הגמור הבור שגם מבטיח

 בספר, להיעזר יוכל להתחיל, איך יודע
 סודות כמה בו ימצא הוותיק הריג ואילו

מכיר. אינו שעדיין קטנים
 דגים בין להבחין איך מלמד הספר
 שאינם דגים לבין מורעלים שקוציהם

 בעזרת הדגים על להערים איך מזיקים.
 בזרמים להתמצא וקרסים, פיתיונות

מסו רבים דברים ועוד ובשפל בגיאות
לשל זכה שכבר מי אז המיקצוע. דות
 שהצליה מי וכל לגימלאות הגיע או ווה

 בידיו עיתותיו וכל הבורסה על להערים
 לפני לא הספר, את שיקרא כדאי

הראשון. לקרפיון וימתין חכה שיקנה

ואח דור ״י<ןךע.-תדל,־משה2גלע'וךב-יא
רים.

 הזמן בתוך שקע שכבר מי אז
כחו פילים על לחלום יוכל והשיכחה,

 אמי של הציורים על גם להתענג לים,
 ולפצוח הספר את המלווים רובינגר

בשיר.

ישראלי דיר.
סין של פול! מרקו כמו

 ומאיי־ סופרים אירגון הוא סומלירן •
 במטרה שהתאגדו ולנוער לילדים #רים

לטפל שמטרותיה עמותה •להקים
 ומאיירי סופרי של מעמדם את !לשפר •

בפ ובשבוע־הספר בכלל, ונוער #ילדים
רט,  לסיפרי־ שנגרם הקיפוח את לתקן י

ם  ציבוריות, סיפריות בתמלוגי •ילדי
סופרי הפצת לקידום דרכים #לחפש

 הקיימים התעריפים את לשפר ילדים, •
להגן וכמובן, המו״לים עם היחסים ואת ן
הסופרים. זכויות על •
 ״ן1סומלי של הוועדה חברי בין •
פרנקל, אלונה והמשוררים הסופרים ן

ת או
החדר

הפמי התנועה מעניקה חודש מדי
החזיר״ ״אות את בישראל ניסטית

 ביותר. השוביניסטי לגוף או למיפעל
 לחבר־ להעניקו מייעצת הייתי החודש

 בפרס השנה יזכו מי שהחליט השופטים
לספרות. ראש־הממשלה

 לפרס ומועמדות מועמדים 90 מתוך
 לא ואף ומשוררים, סופרים 10 בו זכו

 שבין על־אף אחת, סופרת או משוררת
 מעטות, לא נשים היו הרבים המועמדים

לפרס. ראויות היו הריעות שלכל
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 ביאליק, לבית שנושק ראובן, בבית
 מיוחדת תערוכה אלה בימים מתקיימת

 שצייר ציורים ובה ראובן, הצייר של
בארץ. שחי השנים 60 במשך

 בבית־ראובן המוצגות ״התערוכות
 היסטורי. אופי בעלות על־פי־רוב הן

 עם להתחרות מתיימר אינו ראובן בית
הגדולים." המוסיאונים
וב בלהיטות תמשיך רובין וכרמלה

 את להציג משפתיה, מש שלא חם, חיוך
מתחל תערוכות גם ובמקביל ראובן,

 את שם לראות היה אפשר וכבר פות.
 חנה של ופורטרטים הולצמן, שימשון
דורין. גני של אודסה וזיכרונות אורלוף

רא: של התערוכה פתיחת
תל על להתרפק

 ססגוניים, שוקים נפתלות, סימטות ?
 ליד בדבקות שהתפללו זקנים •יהודים
 ער־ בביגדי־חג, בוכריות נשים •הכותל,

 עצי־ ,ארוכות בגלימות יפי־מראה ^ביס
 ב־ מופזים ובתי־אבן כסופי־עלים #זית

•קרני־השמש.
 כמו בתערוכה, המוצגים ובציורים *

 משת־ ,תקופה מאותה האחרים •בציוריו
 זאת ועם נאיבי־פרימיטיבי, סיגנון •קף

היום־יומית. למציאות מעבר #ארכאי,
 שניסו הראשונים בין היה ראובן בית *

 וביום הקטנה, תל־אביב ימי את ולהחיות
 ביא־ בית של השיפוצים יסתיימו •שבו
 להתעו־ להצטרף זה בניין אף יוכל •ליק

 מטפחת הזאת הסנונית את זאת. #ררות
כרמלה המוסיאון אוצרת רבה •במסירות

בין,  מקום רק לא הוא ראובן ובית '•רו
 ותע־ מעלה, של תל־אביב על •להתרפק

 ואח־ עצמו ראובן של קבועות #רוכות
•רים.

 אדו־ מיסיונרית כמו רוביו, כרמלה *
 נפשות: ולמוסיאון לרחוב עושה •קה,

 עד ערבי־ספרות. קאמריים, •קונצרטים
 אור־ ליעקב ערבי־ספרות נערכו £עתה
אינרא. ולחוברת עמיחי ליהודה •לנד,

*)1924(דויד במיגדל ■בן
מעלה של אביב

תע לראות יהיה אפשר באוקטובר
 של דיוקנות — במינה מיוחדת רוכה
 להולדתה שנה 100 לציון רובינא, חנה
 בחייה. כבר למיתוס שהיתה מי של

 של רובינא דיוקנות יוצגו בתערוכה
ואחרים. גוטמן נחום רובין, ראובן

 ד סלרקוב. הפסל במרכז יושב *
 ליטבת/ב־ פינחס משמאל. 1•מרנלות

 שמרת (למעלה) ראוכן לפר סקי.
אבישי־שטארק. רבקה הצ״רת

 האיוחיבארה•
הטלוויזיה •בראי

 אטלס, יהודה וייסלר, ישראל(״פוצ׳ו״)
רז. והרצליה בן־עזר אהוד

 אגו־ נגד בפרט חשובה ההתארגנות
הצטר מעודדת שאיננה דת־הסופרים,

 לשורותיה, סופרי־הילדים של פותם
 לה שזוכים חסות להם מעניקה ואינה

#תראה. אחרים. סופרים

והקותוע:
 בימת של שמאל קולנוע במיסגרת •

 בימים יוקרנו שס״י ומועדון #שמאל
 וקטעים קצרים סרטים מיספר •הקרובים

 האינתי־ בנושא ןמתכניות־טלוויזיה
 י,1פש־הביט1וח האינתיפאדה ,#פארה:
 הביני העיתונאים איגוד של •הפקה

 לקט בשטחים, מפנינים דיכוי #לאומי.
 הא־ רשת־הטלוויזיה של •קיטעי־יומנים

 על סרט צמוד, גן סי־בי־אס. •מריקאית
 וק־ דהיישה. במחנה־הפליטים *גךילדים

 אינתי־ קיטעי נ״טלין, מתוכנית •טעים
לא כבר הישראלית שהטלוויזיה •פארה
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