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לו תיאטרון. רק לא היא לונדון
אוקספו רחוב־ רק לא גם היא נדון
 החושבים תיירים שיש (למרות רד
 שלוקחים להם אומרים וכאשר כך,

 איתם מביאים הם אחר לרחוב אותם
 רק לא גם היא לונדון דרכונים).

 הנוסעים ־ורוד, אפור בצבע אנשים
עיתון. וקוראים התחתית ברכבת

 החרס החרס. גם היא לונדון
נמצא אשר מפואר כלבו בית זה

״הרמים״ המםורסם הכולבו
המלכה? בו קונה מה
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ומת עתיק ריהוט עילית, הלבשה
אכזוטיות. נות

 בכל מפרסמים הכלבו יחצני
 המלכה שגם כמעט, אפשרי, מקום

 מה מעניין אצלם. קונה הבריטית
 אופנה קונה היא האם שם. קונה היא

 הרי זה? עם עושה היא מה ־עילית?
 לובשת אותה רואים לא פעם אף

 עבורה הוא. נהפוד אופנה־עילית.
 ״אופ־ חדש מינוח להמציא צורך יש

 את שם קונה היא אולי נה־תחתית״.
 שהיא האלו, המוזרים סירי־הלילה

ראשה. על לחבוש אוהבת

האף!!! ך ד ז־ עשן
 נואל של המפורסם למחזהו מחודשת גירסה
ד קווארד ס׳ א ד ם מועלית 111£ ס  על אלה נימי

ד גאריק, תיאטרון בימת  הלונדוני. נווסט־אנ
 שרצה קווארד, על־ידי 1924ב־ נכתב המחזה

 לעצמו, טוב דרמתי בתפקיד
 המקורית בגירטה כיכב אכן והוא

 עובדה בלונדון, שהועלתה
 כמחזאי הן מעמדו את שביססה

כשחקן. הן
 המורכבים ביחסים דן המחזה

 נימפומנית־ ,מזדקנת אם בין
אחרו בכוחות הנאחזת למחצה,

 החולפים, עלומיה בשרידי נים
 ווי־ הבעייתי המתבגר, נגה לבין

הלונ הקהל קשים. לסמים מנור
 הקלות־ לקומדיות שהורגל דוני,

 את קיבל קווארד, של כנוצה
 מוחלט. בהלם החדש המחזה

 לדבר אף העזו לא שנה בתקופה
הו בתיאטרון, אלכוהוליזם על

 המכור בבן הדן מחזה עלה
 נבר (אני הנפקנית. ואמו לסמים
 על מהאולם, שלפו הצגה בכל איד לעצמי מדמיין

ת 60 איזה אלונקות, ת דודו דו  עם מעולפות חסו
שלהן). מילחי-ההרחה

 (או למרות אדירה, בהצלחה זכתה ההצגה
בו. שעסקה השערורייתי הנושא בגלל) אולי

 האריסטוקרטיה את במחזהו מציג קווארד
 המאפיינים את ומראה במערומיה, המנוונת

 באמצע הלונדונית החברה של הפחות-מושנים
.20ה־ שנות

 עסוקה ונהנתנית, רדודה פלורנס, האם,
 מול בנה), של גילו בן שלה(שהוא התורן במאהב

 דבר. לראות שלא המעדיף הזקן, בעלה של אפו
 חיים פלורנס, את הסובבים ידידי־המישפחה,

 האשליה את לחיות לה ועוזרים הרגע את
 היחידה, אולי החברה, הלן, סביבה. שבנתה

 פלורנס. של פניה מול ראי לשים בכוח מנסה
שנה של היעדרות לאחר הביתה השב הבן, מיקי

 הבית אל משם מביא בפאריס, שהה שבה
ארוסתו. ואת בסמים שלו התלות את בלונדון
 מירקם־היחסים את קווארד טווה אמן ביד
 לשיאו המחזה את ומביא גיבוריו, בין השביר

 בין מכאיב בעימות הבלתי־נמנע
והבן. האם

המחזה, על שנכתבו הביקורות
תגו שילבו בראשונה, כשהועלה

 מבקרו והתלהבות. הלם של בות
טיימס, הסאנדיי של המחמיר

ם למשל, שהי־ ביקורתו, את סיי
במי למחזה, שנחים ברובה תה
 ארונה השלישית ״המערכה לים

 ניגוני-פסנתר מדי יותר יש מדי...
 לא וליידיס השניה, במערכה
 האף דרך סיגריות עשן נושפות

שלהן!״״
 היתה וזו ג,924ב־ היה זה טוב,

 דרך עשן עצמה, בפני שערוריה
האף!

 שנניו- לברודווי עבר קווארד
 מחזהו את שם להעלות יורק,

ב רבה בהצלחה לרוץ שהמשיכה בהצגה ואילו
גילגוד. ג׳והן ניקי תפקיד את גילם לונדון
 המחזה של נוספת גירסה הועלתה 19$2ב-

נוגארד. דירק של בכיכובו והפעם בלונדון,
 הבימה ונוצצת. מרשימה הנוכחית ההפקה

ה ושנהב. לבן שחור, בציבעי להפליא מעוצבת
ם דיאלוגים  לא שהמחזה ונראה ושנונים, חדי

 למרות שלו, ומהאקטואליות מכוחו כלל איבד
שנכתב. מאז שנים 70 כמעט שחלפו

 (הזכורה אייטקן מריה של מעולה מישחק
 ושמו ב-דג קליז ג׳ון של הכל־כד־אנגליה כאשתו

 רופרט מכולם, והגדול האם. בתפקיד ונדה)
 ארץ בסרטים היתר בין שיחק (אשר אברט,
 כניקי, ידוע־מראש). רצח של וכרוניקה אחרת

 המבסס פעט״בחיים, של בתפקיד הבעייתי, הבן
הצ שחקני-הבימה מגדולי כאחד מעמדו את

כיום. אנגליה של עירים

ואברט אייטקן שחקנים
ושנונים חדים דיאלננים

 קצת כלבו הוא הרנדס בקיצור
בה ויקר סנובי קצת אריסטוקרטי,

 ולשטוף בו לבקר שווה אבל תאם,
העיניים. את

אלגנ קפיטריה ישנה בהרנרס
 נוהגות האנגליות שהליידיס טית,

 אירוע על ועוגה. קפה על בה לפוש
 בלונדון שלי טובה לחברה שקרה

 לספר רוצה אני הזו, בקפיטריה
הפעם. לכם

 יוצאת ישראלית־לשעבר, יעל,
 עשיר אנגלי לבחור נישאה קיבוץ,

 יפה היא בלונדון. וחיה ולא־יהודי
 1.80 בערך מאוד, גבוהה להפליא,

 דבש, בצבע רעמת־שיער בעלת מ',
 לרגע שירדה כמי נראית והיא

 שאי־ דמות בקיצור, נ.11 של משער
לפספס. אפשר

שו האחרון בחורף הימים באחד
 במעיל־מינק עטופה יעל, לה טטה

המ הכלבו של קומותיו בין ארוך,
נוע שאינם כשהיחידים הזה, פואר
 אחרי העיוורים. הם מבטם בה צים

 החליטה כשעה של שוטטות
בקפיטריה. לקפה זמן שהגיע

הממת באגף עברה לשם בדרך
 שהוא קיט־קט, לעצמה וקנתה קים

שוקולד. שורות ארבע בעל ואפל
לעצ לקחה לקפיטריה, בהגיעה

המ לשבת. מקום וחיפשה קפה מה
לחלוטין. מלא היה האלגנטי קום

 לשני המיועד אחד קטן בשולחן
 נאה שחור, גבר יעל ראתה אנשים,

 רב בביטחון לבדו. היושב ואלגנטי,
 ניגשה נהדר הנראית אחת של

 היא אם בנימוס ושאלה לשולחן
להצטרף. יכולה

ובאבי ממקומו מיד קפץ הגבר
 את הניחה יעל לשבת. לה עזר רות
ל והחלה הקיט־קט ליד הקפה כוס
מז שלה. בארנק סיגריה אחר תור
 שהגבר פתאום רואה היא עינה ווית

 הקיט־קט לעבר יד שולח שממולה
שורה. בעליזות' ממנו ותולש שלה

 פתח־ פה, זה מה נדהמה. יעל
במהי בקיבוץ? אוכל חדר תקווה?

 השורות שלוש את יעל חטפה רות
או ואכלה הקיט־קט של הנותרות

מהר. תן
 דקה באוויר. עמד מוזר מתח
 ועבר הגבר קם יותר, מאוחר

שהתפנה. סמוך לשולחן
 מאור־ אותה העליב כבר זה
 שורה לה לקח שהוא רק לא מאוד.

את עוזב גם הוא רשות, בלי בוואפל

 זה בסדר! לא שהיא כאילו השולחן
 בגופה עצם כל ייעשה! שלא דבר
 וקיבוצניקית (קצינה יעל של

 הכבוד את לנקום זעקה לשעבר!)
שנרמס.

 איחרה לא לנקום ההזדמנות
 מה שוקלת יעל בעור לבוא.

 על צעירה מלצרית הניחה לעשות,
 ספל־קפה השחור הגבר של שולחנו

וסופגניה.
אל וניגשה ממקומה קמה יעל

 מילה, לומר בלי האיש, של שולחנו
 בכוס שלה הסיגריה את כיבתה
 ענקי ביס נתנה שלו, הקפה

 עליה (משאירה שלו בסופגניה
 ורוד), ליפסטיק סימני כמובן
 שלה השיער רעמת את הסיטה

 לעבר באון צועדת לאחור.והחלה
 באופוריה כשהיא פתח־היציאה,

 לעצמה, חשבה זה, זהו מוחלטת.
יעליבו! לא אותי

שחנתה שלה, למכונית בדרך

 לכיס ידה את יעל הכניסה בחוץ,
 מפתחות את להוציא כדי מעילה,

 שם, גילתה והיא — המכונית
שלה! ההיט־קט את לתדהמתה,

 לא שהיא לציין בכלל מיותר
 אכלה שהיא אחרי להתנצל. חזרה

 הספיק לא זה שלו, הקיט־קט את לו
 ביס ונתנה אחריו רדפה והיא לה,
 יורה היה הוא שלו. בסופגניה גם

בה.
לי! יש חברות

לוס־אנגרס

מען1
לושים
ת מוכו

 אותי, מצחיקה. אשה היא מדונה
 לא אולי היא מצחיקה. היא לפחות,

 יוצא זה אבל כזו, להיות מתכוונת
כוונה. בלי ככה, לה

 גדולה כוכבת היא ספק ללא
 שתמשיך ונראה אחדות, שנים כבר

 חושב שאני מה למרות כזו, להיות
עליה.

 הזה למעמד הגיעה היא איך
 ואני מושג, של שמץ לי אין שלה

 לה אין — קול אין. לה שגם חושב
 בינוני — כישרון מי־יודע־מה.

 אבל לה, אין גם — הופעה למדי.
טעם. של שאלה כבר זו 40.1— !

 כישרון זה והרבה, לה, שיש מה
 כישרון לעצמה. ליחסי־ציבור אדיר

 רעש המון של עיקרון על העובד
 טוטאלי מינימום על וצילצולים,

של גרא עודד כישרון(סטייל של
המו ליצלן, רחמנא להבדיל, או נו,

לעיתו לפרס״פוליצר שלי עמדת
בקר). מיכל נות,

שבו עיתון, שיש חושב לא אני
 בעולם וכדומה ריבעון ירחון, עון,

של מדורים לה מקדיש אינו אשר
 חולפת לא מדהימה. בתדירות מים
 בעולם מקום שבאיזשהו מבלי דקה

 המדונה על משהו מישהו יכתוב
הזו.

 בברית־ יוצא שאם בטוח אני
הפוע דבר ששמו עיתון המועצות

 יש בו גם העמלה, הנדחית לת
מדונה. ועם על וראיונות קטעים

 זה מילה. כל קורא כמובן, ואני,
 והרבה מוחלט, ניקוי־ראש בשבילי

 מפסיכי־ תלותי ופחות זול יותר
אטר.

מצ אשה שהיא אומר אני למה
או! חיקה?

המודם־ מזיבלוני־הרכילות אחד

מאדונה
!״נזירה .להיות

בארצות־הברית(ני בהמוניהם סים
 בסופרמרקטים, אותם להשיג תן

 לא־מזמן עימה ערך לידיהקופות),
שכ אמרה היא הזה ובראיון ראיון,
 להיות אובססיה לה היתה ילדה,
מורה. או אחות לא נזירה.

 מצחוק! למות לא אז נ־ז־י־ר־ה!
 שהאובס־ מייד מוסיפה היא אבל,
היא כאשר לה חלפה הזו סיה

 מין. ועל בנים על לחשוב התחילה
 מוקדם זה 5 חושבו/שגיל לא (את
נזי להיות שלא להחליט מכדי מדי

רה?).
 שבגיל ומספרת מוסיפה מדונה

בנים(למז אחרי לרוץ התחילה 10
 אז וכבר מהר), יותר רצו הם לם,

 להיות הולכת שהיא הרגישה
 היה שזה בטוחה חתולת־מין(את

 להיזכר). נסי ?5 בגיל ולא ,10 בגיל
 מרידה אצלה התחילה זמן באותו

 ונגד שלה המישפחה נגד פנימית
 שלה האחרון (התקליט הכנסיה.

 הכני על הכרזת־מילחמה ממש הוא
סיה).

לש בלי היה שאי־אפשר מובן
 הסוערים נישואיה על אותה אול

 המונים פן. שון חם־המזג, לשחקן
הדיוו אחר בעניין עוקבים בעולם

יומיומ חילופי־מהלומות על חים
 אצל סרוויסים והטלת כמעט, יים

פן־מדונה. הזוג
 לה לסדר הזה הפן ניסה מזמן לא
 היכה הוא אז הפרצוף. את אחרת
 לכיסא, קצת אותה קשר וגם אותה,
שעות. לכמה בחדר אותה ונעל

לג שמחתי כל קודם ככה. אז
עד בעיה לא זו מוכות שנשים לות

 וגם, לנו. רק האופיינית תית,
 סלבריטיז שגם לי התגלה פיתאום
מהלומות. חוטפות

 שיש שמעת לא מאמי, מדונה
בא מקומות כמה ובעוד בהרצליה

 לא למה מוכות? לנשים מעונות רץ
 שם יש תמיד כפרה? לשם, קפצת
פנוי. מקום

 משהו: עוד עצמי את ושאלתי
כא שריריות רגליים לך נתנו למה
 שימוש? בהן עושה לא את אם לה,

 מאלה שריריות יותר שלך הרגליים
 יכולה לא את אז סטאלונה, של

 לו, נשואה שאת הזה, לנקניק לתת
 ולשלוח בביצים, קטנה בעיטה איזו

 למטרופוליטן עונות לכמה אותו
 את שם שישיר בניו־יורק, אופרה

באטרפל״. במאדאם הסופראן
 מה לך להגיד צריך אני זה? מה

לעשות?
 רוצה זאת בכל את אם מאמוש,

 דרך אלי להגיע אפשר ממני, עצות
ל ישמחו הם הזה. השלם מערכת
אלי. אותך הפנות

ח זי; ארנ


