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לשיר מפסיקים לא
 המבקרים וגם התיאטרון נשי

של למיקצוע הרצינות בשיא מתייחסים
 לעולם התיאטרון ביקורת זה בגלל אולי הם.
כשק השבוע צחקתי זאת בכל מצחיקה. לא

 את המאפיינת הבאה הכותרת את ראתי
היש בתיאטרון שהשתלט התרבותי האקלים

ראלי.
 המחזמר על לביקורת מתייחסת הכותרת

מזוייף". אבל ״יפה ואומרת: קברט,
 ראיתי לא כי למחזמר, מתייחס לא אני
 כאדם אלא מבקר־תיאטרון, אינני וגם אותו,

רק ברצוני המיתרס. של השני מהצד הנמצא

 תתנו ״אד
 אתכם להודים
 חכאווות. בעזות

,,ותאווה תירבושות
לה ודרכה הכותרת של הסמנטיקה את לנתח

 שלכאורה שלנו, בתיאטרון מתרחש מה בין
בזעיר״אנפין. לברודווי הדומה למשהו הפך

התיאט קברניטי את להאשים בכוונתי אין
המצי לא הם מזויפת. במדיניות הישראלי רון
 נבין ואם לאמנות, כתחליף המחזמר את או

 להתייחס נוכל נשאבת, ההשראה מניין היטב
 לא אבל אובייקטיבי, היבט מתוך העניין לכל

סלחני.
 ממשלתה תחת בלונדון, התחיל העסק כל

 מעריצה שאינה הגברת, תאצ׳ר. מרגרט של
לק החליטה האמנותיות, המוזות של נלהבת

 האנגלים, התיאטראות של התקציבים את צץ
 הלאומי התיאטרון פתח מחוסר־ברירה, ואז,

 למלחיני ואיפשר שעריו את השייקספירי
 של מסווה תחת להציג, החיים, עלובי המחזמר
 דבר של בסופו אבל מוצלח, מחזמר אמנות,
יותר. ולא מחזמר
שרק ולחשוב מתוסבכים, להיות לנו אל

 בפסטיבל השתתפתי נאור. קהל יש באנגליה
 להיווכח ונדהמתי שנתיים, לפני אדינבורו
 לא הגיעו האנגלי אורטון ג׳ון של שלמחזה

 אוסטרלי, לקירקס ואילו צופים, 30מ־ יותר
 להשיג היה אי־אפשר משעשע, מופע שהציג
כרטיס.

 העולם, בכל מנצח שהבידור משמע,
מחזות עם להתמודד מעוניינים אינם ואנשים

קם
ל סכס כשיש פוליטיקה צריך .ם׳

 בצורה אנושיות בבעיות המטפלים מורכבים,
ואכזרית. הגונה
 חידושים אין היום של בארצות־הברית גם
 בולט אבל המודרני. התיאטרון בתחום רבים

 ניסיונות נעשים מסויימים שבלופטים יודעים
 אנגליה, ובראשה אירופה, ביותר. מרתקים

רוח מבחינה רב ערך רק לא באמנות ראתה
עצמם. החיים סם את אלא נית,

 הקונסנזוס את שברה העניינית תאצ׳ר
 מכניס, לעסק להפוך מהתיאטרון ודרשה הזה,

 את כבש המחזמרים, בצורת הנוכחי, והבידור
בסערה. העולם כל

אח ממדינות שונה אינה ישראל מדינת
 החדשה. לאופנה הצטרפה הטבע ומדרך רות,

 היא בארץ, החיים עלובי המחזמר הצלחת
לבו תל־אביב בין הבדל כל שאין הוכחה
 משתנים דברים באנגליה אבל וינה. או דפשט

 ישוב התיאטרון דבר של שבסופו להניח ויש
ספ ורמה משמעות בעלי תכנים עם ויתעסק

גבוהה. רותית
 ששיל־ מרמזים נחלות. תיקוות כמו סרטים

הא להסתיים. עומד תאצ׳ר של היאפי סונה
 כאלה גלים לספוג יכולים שהאנגלים היא מת
התיאטרון כי אינטלקטואלית, ריקנות של

 ניצח. ,.הלינוד
 הנולים׳ התיאטווו

 תמיד היה
,,ננשו שנוא

וחזק. מבוסס שלהם
חל כל שרפה המחזמר אופנת אצלנו, כאן,

 היום חושש הישראלי התיאטרון טובה. קה
 הנהלה וכל מורכבים, מחזות עם להתעסק
 שיעלה מחזמר, בהעלאת להסתכן מעדיפה

 קברט, את מריצים שקלים. אלפי מאות
 מאמריקה, מחזמר ומייבאים לקזבלן חוזרים

הקופה. את וימלא ירוץ שקהל בתיקווה
 מאבד, המסובסד הישראלי התיאטרון

 מובאים השחקנים רוב ייחוד. כל לאט־לאט
 אלא בשחקנים, מדובר לא כלל ובדרך מהחוץ

חו גם הישראלי התיאטרון ורקדנים. בזמרים
 יש וכאן פוליטיקה, המילה את להזכיר שש

הפו התיאטרון כי ניצח, אכן שהליכוד לציץ
 נפשו. שנוא ומתמיד מאז היה הישראלי ליטי
 צוותא, כמו כביכול, שמאלי, מועדון גם לכן

 ללא טהור, כבידור שלו הסאטירה את מציג
פוליטית. מעורבות כל

באופן חונקת זאת שמדיניות מאליו מובן

 יותר תיאטרלית עשייה של ניסיון כל מוחלט
לע ניתן כי לוקשים ימכרו לא ולי מעמיקה,

התיאט בעיני, פרטי. בחדר גם תיאטרון שות
 כיום המנסה אחד, וכל להמונים, מיועד רון

יצ מסויימת, משמעות בעל תיאטרון לעשות
 אנשים כי בבתי־קברות, קהלו את למצוא טרך
 לא מאיתנו אחד ואף למחזמר, רק ילכו חיים
ראוותני, תיאטרון עם להתמודד מסוגל יהיה

גאון
נחלתו״ הכנסה לו תהיה ״באזעסט

הצבעונית. הטלוויזיה של בתוכניות המתחרה
 כי הרגשה לצופה נותנת המחזמר עונת

 אבל בניו־יורק, או בלונדון עכשיו נמצא הוא
 שכאן נזכר הוא לרחוב, החוצה יוצא כשהוא

מת קילומטרים, כמה של ובמרחק תל״אביב,
 שילטון קיים ובירושלים האינתיפאדה רחשת
 חיינו את ההופכים כבדים, מיסים עליו המפיל

לגהינומיים.
האמית בבעיות לדון ותשובו רבותי עורו

תפאו בעזרת אתכם להרדים תתנו אל יות.
משוכללת. ותאורה מהממות תילבושות רות,

ממדי •וסך

16אם־ איננה החרב
 שבולו (״יום תנ״ניים כלי-נשק על

ה העולם ״במדינה״, טוב״, הז
28.6.89.(

 להשלם אפילו אבל שלו. והתנ״ך אחד כל
 סיורי־המתנחלים של בכתבת־הגינוי הזה,

 עובדות את לסלף צורך אין האלימים,
ההיסטוריה.

 ז6אם־ בין שבקרב מלמר איננו התנ״ך
שב מלמד התנ״ך יותר. חזקה האבן אבן, ובין
 נשקו את שהיוו וכידון", חנית ״חרב, בין קרב

 ״חלוקי־ ניצחו הפלשתי, גוליית של האישי
דויד. של האבנים"

 חוששני ו.6אם־ גוליית של בידיו היה לוא
לגמרי. שונים היו ההיסטוריה שפני

ירושלים בכור, אברהם

תזמין־ שר גייעל
 לועזי(״טיב- למונח עברי נוסח על

).21.6.89 הזה העולם תביס״,
 שירשם מציעה בן־שמואל הקוראה

 הלועזי למונח עברי כתחליף (שיר+פירסום)
נ״ננל.
להז ברצוני אך זו, בהצעה צרה עיני אין

 בקרב הן והולך, המשתגר אחר, מונח כיר
 (אף אנשי־הלשון בקרב והן אנשי־הפירסום

 האקדמיה שקבעה רישמי מונח הוא שאין
חזמיר. — העברית) ללשון

שהת רבות מילים של במישקלן תזסיר,
 וכיוצא תמהיל תזקיק, כתחליב, בזמננו, חדשו

בת־ים נקר, חיים •הלבא

• • •

זפעמיז דור ר1ד
הרא (״הפעם מיניות חוויות על

ה העולם שונה״, ).7.6.89 הז
 התגלגל הזה השלם של האחרון הגליון

 אותו שהשאיר (כנראה שלנו לחדר־האוכל
 להשתייך הגאים ואנחנו, המבקרים) אחד

 בני בעניינים: שלא המקומי(למי 75 לגדוד
 על הכתבה ממיקרא נהנינו דווקא ויותר) 75

 אנשי־שם של הראשונות המיניות החוויות
שונים.

 גבר יהיה מי ויכוח בינינו יש ועכשיו
 הזה השלם דפי מעל או לנו, או — וידווח

 האחרונה. הפעם על —
רשנה אמת. בית רתנברג, אהרונצ׳יק

והתיירת הצעיר
שמתב הזה העולם של מדור על

לחדשו. קש
 למתכונתו הזה השלם מעבר במיסגרת

 ישן בנוסף, להוציא, להציע לי הרשו החדשה,
 החמשירים תחרויות את ולחדש חדש מפני
הזה. בהשלם בעבר מקובלות שהיו

 משלי: הצעות שלוש הרי פתיחה לשם
רזן צעיר  ורב־און, מטו
 תיאטרון. ביותר אהב

 - לעברו כשפנו
א  אברו את הציג הו

כישרוף לא אני ושאל:
■

 חיותה, שמה שמנמנה, צעירה
 שרמוטה. עלינו, לא היתה,

ק לה היה סו  עי
 בפיסוק, שכרוך

כלכותה. עד מכאן כמו רחב
■

ת תיירת ח  מפריז א
 להפריז. בלילות נהגה

ם א א  לה סיפקו ל
 ־ להילולה גברים
תה בקריז. מתפרצת הי

תדאביב כרנע, יורם
• • •

מעיבה מכונית
אל מכוניות בגניבות הגידול על
או פא  העולם (״תשקיף״, רומי

.17.6.89 הזה
מתוצ המכוניות את שגונבים בטוח אינני

 ולספק לפרקן על־מנת רק רומיאו אלפא רת
 הנתונים חמיאו אלפא לבעלי חלקי־חילוף

עסקי קריסת נוכח חלקי־חילוף במצוקת עתה

האלפא. יבואני של הם
שעש ,1984 משנת אלפא כבעל לדעתי,

 נהנה ושאני קילומטר, אלף 150 איזה כבר תה
 האלפא את גונבים נסיעה, בכל עדיין ממנה

 מכונית פשוט היא פשוטה: יותר הרבה מסיבה
 מכונית — החבריה שאומרים כמו או, מעולה,
רמח־גן בן־יוסך, אשר מגניבה.
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