
מ־מ־ חדשות
ע נא] ב כו ל ה  השולחן... ע
א היא נבז ה! ל ט ש פ ת ה

 ברגע בא הוא :לכם תארי־ אנא, — שכזה, מצב לכם תארו
 מלים בשחי יש כאילו הנכון״, ״ברגע אומר אני מה הנכון.

אלה... חיוורות
״שמיג־ שמה ולא חיוורת, מאו,־ חיוורת, ר,יתר. היא גם (אגב:

אפילו) קר.״,
 אנשים באמצע, תפסיקי ואל לי תעזרי אל ממך, בבקשה

מיס שאמר כמו ממש מות, או חיים שאלת זוהי לשמוע, רוצים
מנינהם. טר

 בתוך המדרגות, על כך לו כשעמד מאוד מענין היה (הוא
 ואמר). שלו הזקנקן ועם שלו החליפה עם החדר,

לא־להיות?! או להיות
בעצם?) התכוון, הוא (למה
ב לך להגיד יכול אינני

 את קראתי לא עדיין דיוק,
— חושב אני אבל הבקורת•

 את שאקרא עד ששי, יום עד
 רמז רמז שהוא — הבקורה
לה־ מניגהם: למיסס לאשתו,

 לא אז בבית־משוגעים, ת יז
התעלו כל את לעשות תוכל

 לא או בבית, הזדוניים לים
 שתהיה מפני בבית, להיות

תו לא ואז בבית־משוגעים
 התעלולים כל את לעשות כל

 בבית הזדוניים
 שהוא חושבת דוקא (ואני
 הלאה להיות לעצמו: נתכתן
ול היה, שכבר למה פושע,

לה לא או אשתו, את שגע
 למה־שכבר הגון, אדם יות
 את ולשגע בינכך. היה לא

מ כך כל היה הוא אשתו;
ה עם המדרגות, על עניין,

שלו, הזקנקן ועם שלי חליפה
 בכל■ מתפלאה לא אני

 משוגעה היתד, מניגהם מיסס
אותי; גם שיגע הוא כמעט,

ב שאתה חושבת אני אבל
 כשאמר צודק, לא זאת כל

 חשב לא להיות לא או להיות
 עליה הביט לא אשתו, על

אפילו)
 ליום נחכה לך, אמרתי

 מסבירה הבקורת ונדע, ששי
הכל

קרא הנה נכון, דוקא (זד,
מחזה על אחת בקורת תי

 אחר מצוין, הוא המחזה למה בהתחלה הסבירה היא אז אחד,
 שחושבים אנשים שיש למה רע, הוא המחזה למד, הסבירה כך

 ובסוף כך כל טוב הוא למה שוב הסבירה כך אחר רע, שזה
כך) כל רע הוא למה עוד הסבירה

 כשהוא הנכון׳ ברגע היה מה נודניקים. היציע: מן [שאילתה
בא?ן

 אלה חיוורות מלים בשתי יש כאילו זהו!
(אגב:)

 היה זה אבל לשמוע. רוצים אנשים אגב. שום בלי הפסיקי!
הנכון ברגע ממש

ד,ולמס!) שרלוק אצל (כמו
 מפני במלתחה, להתחבא כשהלך אבל נכון, שנכון מה נכון,
 השינה לחדר ולמרתף, אחד, טיפוס עם נאנסי ישבה שבמטבח
 קצת, רהוק היה הצעירה ננסי ושל הזקנה אליזבם של המשותף
 את השאיר אז בכניסה, המדרגות, על היה כבר מניגהם והמיסטר

השולחן... על הכובע
אינספקסור!) ועיד בלש וזהו שכזה■ (תרח
 במילה יש כאילו התפלצנו, כולנו נכון. שנכון מה נכון,
״התפלצנו״ הזאת החיוורת

שמינ־ קצת מניגהם מיסס שמה לא באמת למה חיוורת, (אגב, ,
משוגעת) קצת היתד, כבר שבאמת חושבת אני קר״

 יש אילי סתם, לדבר לנו למה ששי, יום עד חכי לך, אמרתי
 הולך הכובע. אבל תסביר. כבר ד,בקורת פסיכולוגיה, גם פה

 הכובע את ומשאיר להתחבא
כובע־סמבל) היה זה (אגב,
 נכון שנכון מה נכון,

נו?!] היציע: מן [שאילתה
הכובע, את ולקח חזר האחרון, ברגע ממש כך, אחר חשוב, לא
לרווחה. נשם למטה מוגרבי כל כולנו,

 התפשטה ולא לישון הלכה היא התפשטה, לא היא מזה וחוץ
זאת) ראה לא איש (אבל
 כל תפס לא התפשטה לא שהיא זה נכון, שנכון מה נכון,
 אז לישון הלכת אם אמר מניגהם מיסטר ורק למטה, מוגרבי,

התפשטת? לא למה
 היה הוא שלו, הזקנקן עם אחרת, חליפה אז לו היתד, (כבר

 וחבוב) כזה ארס היום, הוא ואיך יוסי לו קראו פעם הרמטכ״ל, י מן ידין. היוסף זה אפילו, זקנקן בלא בכלל, וגם משגע, באמת
 בכתה, כשהיא הלב את קרעה והיא יפר,פיה! לנצם, ובתיה |
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ויקטוריה המרקה
 ראית אבל צעיר, כך כל לא חורגל, ״המטאטא״, מן (וזה

 עסיסית״ ״חולצה מדבר הוא וא־ך אינספקסור היה הוא איך
'רטובה,) שהיא ראו ובאמת
זו הס שזהבה יודעת את הנאנסי, הזאת, לקטנה חסר ומה
 רצה הוא גם מניגהם? מיסטר כמו פושע כן גם אתה (מה

אתה) להתעסק
 ברנשטיין־כהן מרים יודעת, את אליזבס, 1ע, דוקא הבסתי אני

יכולה היא — רוצה רק היא אם
שלו) הזקנקן עם שלו, החליפה עם (והיא,
מי? שוב!

 בתיה ליד כך אחר שעמד פריי, פיטר זה הכל, את שעשה (דה
 שנים, כך אחר עלו למה אגב: בכתה. לא כבר היא אז לנצט,

 עשו והם הגדיש חוה והיא קארל יוסף שהוא כתוב בתכניה
הדקורציה) את

 עשה אהד פשוט, זה אה,
 אבל הושך, עשה ואחד אור
יפה היה זה

המילטון?) זה ומי (אגב:
 שקספיר כמו פשוט זד,
 לא או להיות אמר כן שגם

 להיות
(אה!)

ור,בקורת?
גל־ סיפור קורא אחד אדם

 חמש אבל מוטב, — שי
 היושבים יחד איש מאות

— בלשי, לסיפור ומאזינים
 טמטום של חזיון זה האין

קולקטיביז

ת - טעו י ס ו פ ד
 בו הקש היה זה■
 את להציל כדי נאחזתי
 ושל ד־ארק ז׳אן של הבמאי
(!) אור יובל של אהבתה
 בתוך ״בשק טביעה מסכנת
וא־ נשבר הקש אר הבאי״,

נמלטנו... לא נחני
— האמנתי שכן באמונה

להא־ רציתי :האמת למען
 יוסף ״ההצגה שהמלים מיו

טעות־דפוס. אלא אינן מילוא.״
 את שעשה שמי יתכו לא הן

(!) אור יובל של אהבתה
 קסם ונסך כזה, רב ובנועם

מבדח, מערכון על אגדה של
 ז־ארק י ז־או את שעשה ומי

 ומשחק מחשבה בתיאום
המיו את צופר; לכל והגיש

 הוא — שאו שבברנרד חד
 לא אשר כל שעשה מי הוא

 אנשים הרבה הבמה, על בו, שנתכנסו זה, בוכארי״ ב״יריד עשה
 גם והלכו זמרת, וגם מנגנים וכמה וכמה חמוי וגס ונשים

 וחדלו מאד שעייפו עד ומהתם־להכא מהכא־להתם קפצו גם רצו
 האנשים כל וכו׳ ׳ וב והלכו קמי ואזי ולקפוץ, ולרוץ להלך

 השי כי השתוממו אה תמהו אף שישבו המבקרים וגם והנשים
וכו׳, וכי׳ כנ״ל עייפו הבמה, על שהללו, עד תממו

 נאסר-א- הצגת נחמד,־פורתא. משום מוצא אני בור, ״תקרית״,
 יובל של הבמאי מילוא, יוסף לבמאי שאירעה תאונה הריהי דיו

 למען לקח ממנה ללמוד שיש דרכים תאונת ד׳ארק. ת׳אן איי
דרן. תאונת תהא לא

 וב־ באדם לקרבנות, ואפילו נזקים להרבה גרמה ה״תקרית״
החמור. הוא בעל־חי,

ולדוגמא: למשל
ידענו לא ואנו נאסר־א־דין, מהו זד״ בבימוי ידע, לא חלפי

חלפי; מהו
שהוא שכח החמור אבל חמור, שהוא ידע אופיר שייקר,

שייקה...
 לכל זכור ור י ביובל ר,״*דדי״ שתפקידו ברלינסקי, אפילו

קרבו. אל בא ג־ נודע ולא זה בבימוי נבלע הצגה, אותה אה ש! מי
ליכטנשטיין! רוזה ואפילו

ממשחקם, משהו הצילו גור ומיכאל בן־יוסף אברהם אמנם
אותם. גם החריש ״ ה״ירי, אבל

 אלא לתפארת, מתופארת במה בנד, קארל יוסף והתפאורה!
 וכיסו שבילבלוה ההצגה, אנשי מילאוה שלא עד נאה היתה שהיא

נעים. מקום כל שהאפילה התאורה מן השריד את
בה. ישבו לא כמעט אך ״צייכנר״״ היתד,
 אך המסגד, למגדל כצד־שכנגד מיוחד, בית לקדר, בית נבנה

מקסימאלי. בנאטוראליזם מינימאלי שימוש אלא בו השתמשו לא

*

לנצט ובתיה ברנשטיין־כהן מרים

0 ־ ש נ ץ!
ד ע ל הנכון ה ת ש ל ד ה

מ דזרה מאז בכנסת הראשונה בהופעתה
ה העבודה, שרת כשנתקלה לארץ, חוץ לד  גו

סון, ר אי  הכנסת: במזנון עתונאי, בשאלת מ
 כל : ענתה ?״ כיום הבית על דעתך .מה
 אולם (של הדלת של זה מצד שנמצאים זמן

בסדר.״ הכל — הישיבות)
ם חרות ח״כ נתקל מקום באותו ח  מנ

 חברי את שהחתים ירושלמי בסטודנט כגין
 בגין, של נמוקו הפלמ״ח• ספר על הכנסת
 הפרק :היה הספר את ש לרב: שסרב היחידי

 יכול כיצד הסזון•. על ספר באותו שפורסם
 על מחבריו מתגאים שבו ספר לקנות אני

?״ המחתרת לוחמי נגד פעולותיהם
 שרה אחרת, ח״ב שאלה האולם בתוך

 בשעת העתונאים אחד את (מפא״י), כפרית״
 יצביעו הם ״האם :החינוך חוק על הדיון

 שלילית תשובה שקבלה לאחר ?״ עכשיו
 מן ויצאה חפציה את הח׳־כ אספה מרגיעה,
האולם.

 אמר הכלכלית הרעה שורש על בהצביעו
 :;וברין הקרח) (הנשר עקיבא ח״ב

מתקיי 26 רק בישראל, מפרנסים 100 .מכל
ובתעשיה.״ בחקלאות יצרנית עבודה על מים

ד ע כון ה וד*1הו שד הנ
 עורך :לרווחה הארץ עובדי נשמו השבוע

ם העתון שו ר  גוג) הזה (העולם *שוקן ג
 בהצלחה, נותח ביותר, חמור היה עיניו שמצב
ארוכה. למנוחה זקוקו יהיה

 פר־ שושנה ח״כ קבלה כך על ברכות
 כי שקיוותה לידידה שוקן, של חמותו סיץ;
 : פרסיץ ענתה לנוח, הח״כ תוכל עכשיו
 התקציב על לויכוח להתכונן צריך ז ״לנוח

״בכנסת !
 בקהיר האמריקאי השגריר אצל במסיבה

 - גמל קולונל מצרים של החזק האיש גילה
ד ב ״., ע  באספרגוס נגע לא מדוע אל-ג.

 בפלוג׳ה, נצורים שהיינו .שעה לו. שהוגש
 היהודים. של אספקה מכוניות שלש תפשנו

 יכול איני מאז אספרגוס. עמוסות היו כולן
הזה.״ המאכל את לראות
 שאול היה זכרוגות שהעלה אחר אדם

 השבוע שהשמיע ההגנה, מראשי אכיגור
 אליגלר, טענת ארלוזורוב• רצח על קולו את

 נמצאו לא :הרצח בחקירת בשעתו שטיפל
 האשמות את שיפסלו חדשות הוכחות שום
 סטכס<וי, אברהם ברצח הנאשם נגד

 דעת פורמליים. מטעמים בשעתו זוכה אשר
 ססבסקי היה לא עצמה באנגליה : אכיגור

זכאי. יוצאי

ת. טו ש ה *דדות ב בנ ה ו
 עניבה וענוד בהירה חליפה לבוש צעיר

נת השבוע בתל־אביב שנראה נאה צבעינית
ק כרב-חובל גלה ח צ ץ. (אייק> י כי נו רו ה  א

 רב־החובל של רגיל הבלתי הלבוש סיבת
 קיבוץ הקמת על והחולם בפשטות, הדוגל

 אהרונוביץ גב׳ נישואיו. :אניה סיפון על
ן, : החדשה רי ילי בלונדינית, צעירה איי

אמריקה. דת
 מאת לילדים היצירה של הראשון חלקה
ה ההונגרי המלחין ל , כ ק , - ו  הכוללת ב

 על־ידי שבוצעה הונגריות, נעימות־עם 40
ם הישראלי הפסנתרן ח  והוק- פרסלר, מנ

לשב זכתה בארצוח־הברית, שידור לשם לסר,
 העתו־ כתבו האמריקאית. בעתונות רבים חים
 של משוחררת בקלות מנגן פרסלר נים:

מ בימים בזכרון המשתעשע אימפרוביזטור
 פרסלר שאב עתון אותו לדעת ילדותו. ימי

. בנו, מהולדת לביצועו השראה תי מי א
ה רנ ת, הקדושה) (יוהנה או ר זכתה, פו

 שעבר. בחודש גרמני, בעתון לציון היא, אף
 הזכיר בישראל ביקורו על ממאמריו באחד
ך אותה רי ט א  בדוג־ )815 הזה (העולם לי

 העם אל הדרך את מצאה אשר לגרמניה מה
 ■כבר זו צעירה ״שחקנית :הוגיף היהודי,
 האנושית ההבנה גשר את לגשור הצליחה

אותו...״ מרפשים עודנו שאנו
 הקאמרי התיאטרון לשחקן עתונאים כשפנו

ם ה ר ב  בשאלה חלפי, א־דין) (נאסר א
 צריך .למה : השיב ?״ נולדת ״מתי הנדושה
 יודע אני האם נולדתי, מתי לדעת העולם

?״ נולד (העולם) הוא מתי
תן מן נ ר ת ל  ניפנף לבית־קפה, נכנס א

 כבש מי ידעתי לא היום .ע,- קרא: במודעד״
 האצ״ל. ואולי החי״ש, הפלמ״ח, — הארץ את

שהכ המודעה, את פתח יודע!״ אני עכשיו
י ,:ריזו נ ץ ג׳ בי הארץ!״ את כבשה לו

בתפי הפלגז״ח חברי עסקו בה התקופה *
המנדט. לשלטונות אצ״ל אנשי והסנרת שת


