
כמרחב אנשים

וקלצ׳קץ הון סגל, :פורים כדורגלני
.פאול!״ קראה: הביסה

איננו הירד
 לו הצפוי מאסר, שנת של העונש למרות

 מלכיאל ממשיך בעלוניו, דיבה יוציא אם
ב לחברי •מכתבים לשלוח גרינוואדד

 כתב שלו, הפורימי העלון בראש מזרחי״.
 הולך •אני — סיסמאות שתי גרינוואלד

מ רק פחד לי ו״אין השם״ קידוש למען
 פורים מדי וכמנהגו — הוא״ ברוך הקדוש

.בישוב שונים לאישים משלוח־מנות שלח . . 
 בישראל״ •לישוב המיועדת הראשונה, במנה
 הבריחה את להפוך •כדי גרינוואלד: איחל

 מס לירות אלף לבלתי־אפשרית: מהארץ
 לירות ואלף ברטים מס ל״י 500 יציאה,

 — ההונגרי המשודר שאמר כמו דרכון. מס
 הגנבים בעד ותזיע תמות ופה תחיה פה
מש לראש אחרות: מנות אשכול״... של

 חופשה — אברחמי לוי ירושלים טרת
 בלי־ כושים משטרת לארגון תשלום, ללא

 יגאל מגוחך, עצמו את שעשה לאדם בריה:
במ מאשר באהבה מזל יותר : מוסינזץ

ב •התאזרחות : אכריאל לאהוד חזות!
 ממנו״ להיפטר סוף סוף שנזכה כדי גאנה,

 הכנסת מחבת אחד התלונן השבוע . . ,
 כי בורג, יוסף הד״ר הדואר שר בפני
של מאחר מכתבים, בקבלת קבוע סדר אין

 השיב מקדימים. ולפעמים מתאחרים הם פעמים
 המכתב: בסוג תלוי הדבר כי הדואר, שר
 אמר הבא,״ ולעולם הזה לעולם דומה •זה

 מוטב הזה, בעולם המדובר •כאשר בורג.
 בעולם המדובר כאשר אך מיד! מגיע שזה
 הביניים קריאת . . .יתאחר״ כי מוטב הבא,

 נזקפת בכנסת, השבוע של ביותר המוצלחת
 בעת שופמן. יוסף חירות ח״כ של לזכותו

 דו־שבועון על גם דובר התקציב על הדיון
 •מוסב אשכול: לוי האוצר שר אמר הרדיו.
 לבתיהם יכניסו לחודש פרוטה 20 שעבור

 מודפסת אות משפחות אלף 300כ־ עוד של
 ״1א׳ •אות :שופמן אותו שיסע בעברית.״

 א׳ הצועקים •לאלה נרתע: לא אשכול
 לבתיהם נכניס זד! מאשר א׳ שמוטב אגיד
 מצודה וזו מנוקדות אותיות עברי, שיר

 בלונדון ביקר שבוע לפני . . . גדולה״
 אכן, אכא בארצות־הברית ישראל שגריר

ב הישראלי השגריר של לביתו בהכנסו
 לראות אבן הופתע אילת, אליהו בריטניה

 אשתו, כי הסביר אילת שלו. פסל שם
להת החליטה ציירת, שהיא אילת, זהבה

 . . . באבן בחרה ראשון וכדגם לפסל חיל
 חזיונת המחזה של בהבימה החזרות באחת

 ההצגה במאי הביאו מאשאר סימון של
 פנינה השחקנית ואשתו כקד ישראל

 כי התברר לפתע לחזרה. ילדם את פרח
 השחקנים וכל הופסקה החזרה איננו. הילד
 שעה כחצי אחרי רק הילד. את לחפש יצאו
הקלעים. מאחורי מסתתר הילד נמצא

★ ★ ★

א ט ח ועונשו ה
 למסקנה משתלמת. אינה זמרה חובבות

 של אשתו הלוי, מניה השבוע הגיעה זו
 הלוי, החובל) רב (אני יהושע המחזאי

 במועדון עליז פורימי ערב שבילתה בעת
במ זמרה. כמעריצת ידועה מניה התיאטרון.

 אריק של שירתו את מעריצה היא יוחד
 משירתו, צליל אף להחמיץ לא כדי לכיא.

 קרוב שיותר כמה לעמוד מניד, השתדלה
 שררה לולא ויפה, טוב היה הכל לזמר.

 ן״שו־ שושנה המועדון. במרתף אפלולית
 לפתע נכנסה אריק, של אשתו שני, שיק״)

ל והתחלקה. מעדה החשיכה ובגלל למרתף
 מניה, על דווקא שושיק נפלה האסון מרבית

 כסאות. לשלושה מעבר הרצפה, על שהועפה
 וסטרה שמלתה את ישרה התרוממי• מניה

 אירעה אחרת תקלה . . . פניה על לשושיק
 (.ג׳ו־ יעקכ של הפנטומימה ללהקת בסורים

 סורים בנשף שהופיעה בעת ארקין, קי״)
הה לאולם הלהקה באה תחילה הירוק. בכפר
 הפג־ אדם. אף שם מצאה ולא בכפר, צגות

 להם התברר שלבסוף עד חיכו, טומימאים
 ההצגה לפני בחדר־האוכל. נערכת ההצגה כי

 בשר. עם סנדביצ׳ים הלהקה אנשי קיבלו
 את נתבו במיוחד, רעבים היו שלא מכיוון

ה במקום. שהזדמן רעב לכלב הסנדביצ׳ים
 שהופיעה בעת טובה. כפוי נשאר לא כלב

 ההצגה את הכלב ליווה הבמה, על הלהקה
 לפעם מפעם עלה תודד• בנביחות האילמת

 השתתק לפתע לשחקנים. הפריע הבמה, על
 מה לדעת שהשתוממו סקרנים כליל. הכלב

 מצאו נביחתו, את הכלב !־,פסיק פתאום
ה מאחורי מת מוטל ההצגה סתום אותי

 . . . אלמוני בידי שנחנק אחרי קלעים,
 רחל הפנטומימה, בלהקת הבנות לשתי אגב,

 פנטומימאית הצטרפה אדלר, ויפה ספרי
צר ילידת סוזאן שלוש. סוזאן שלישית,

 מרסל של הפנטומימה בלהקת היתד, פת
 להקת של אחרת בהצגה גם . . . סרסו

יש עם הפעם תקרית, אירעה הפנטומימה
 שינה. כחובב ידוע ישראל גוריון. ראל

 לחזרות, רצופים ימים כמה מופיע כשאינו
 באחת •ישנתי.״ היעדרו: את מסביר הוא

 תפקיד לישראל יש הזקנות, בקטע ההצגות,
 כדי תוך ומפהקת. סורגת היושבת זקנה של

 . . . נרדם ישראל כי לפתע התברר פיהוק
 רינואר, של העירום תמונת הצגת בטקס

לא תל־אביב, למוזיאון במתנה שניתנה

 ראוכן ראוכן הישראלי הצייר היה יכול
 ראובן ניגש הקהל, התפזר כאשר להתאפק.

 נמצא מה לראות כדי אותה הפך התמונה, אל
המ העיר הזדמנות באותה העירום... בגב
 המוזיאון למנהל מלכין, כר דכ בקר

 מיוחד משמר שתציבו •רצוי :קולכ אויגן
 טובות •תמונות קולב: השיב התמונה.״ על
גונבים.״ לא

★ ★ ★
מידית מתנה
מופינזון יגאל המחזבלן של גשואיו

 שורות לכמה שזכו אמריקאי, מיליונר לבת
 אותו הביאו לא האמריקאי, ט״ם בשבועון

 האמריקאית, ידידתו והנחלה. המנוחה אל
 סלחה לא מארצות־הברית, לארץ חזר עמה

 בחברתה לפתע אותה החליף כי על לו
 מכונית ליגאל שנתנה הידידד• יותר. העשירה
ב משותפת דירה רכשה עמו ויחד במתנה

 את עתה תובעת בתל־אביב, 22 יחזקאל רחוב
 וותרן שאינו יגאל, אולם בחזרה. מתנותיה

 וגם המכונית גם כי טען כספים, בענייני
 צופי קהל . . . שמו על רשומים הדירה

 החולף, בשבוע .הוכיח ברחובות התיאטרון
 כאשר העברית. השפה לקדושת חרד הוא כי

 והשחקנים הביצה, את הבימה שם הציגה
 רפאל המרומה הבעל מכתיב בו לקטע הגיעו

 לאשתו, האולטימטום מכתב את קלצ׳קץ
 אי־ של בקריאות הקהל פרץ זוהר, סרים

 שקלצ׳קין בעוד כי התברר רצון■ שביעות
 מרים כתבה בעברית, המכתב את מכתיב

 בלועזית לימין, משמאל המכתב את זוהר
 גרשון הקאמרי התיאטרון במאי . . .

 ועדת של המפגנים מחלקת ומנהל פלוטקין
 כשהם השבוע, נראו אגמץ י?ןקב העשור
 התניה מגרש את ארוכה שעה במשך מודדים

 כמה לחשב ניסו הם התרבות. היכל שליד
 שמדדו אחרי להכיל. המגרש יוכל אנשים

ה במות יוצבו בהם אחרים, מגרשים כמה
 כי בחישוביהם העלו העשור, בחגיגות בידור

 הבמות ליד להצטופף יוכלו איש אלף 350
 בין השבוע התנהל חריף דו־שיח . . .

 שאול ורב־סרן מטמור יורם הסופר
 שביבר אחרי ידוע. כזבן כיכר, (-עופר״)

 תמשיך מתי •עד בשאלה: מטמור אל פנה
 לו השיב בתיאטרון?״ ססאטיסט להיות

 זה בתיאטרון סטאטיסט •להיות מטמור:
 בצבא, סטאטיסט בתור להסתדר אבל כלום,

. לעשות״ יכול אחד כל לא זה  הרקדנית . .
 הופעות חוזה על חתמה גולדכרג כרסדה

 עמדה שלה הבכורה הופעת תדמור. במלון
 לפני בדיוק אולם סורים, בערב להיערך
 הגבוה חומה למרות כרמלה. חלתה הופעתה
 הרלס בשם חדש במחול הרקדנית הופיעה

הנ שכל גבוה כה בחום רקדה אותו בלוז,
 לבעליהן למשוך נאלצו בבאר הנוכחות שים

הג במקום שנוכחו תיירים מספר בשרוזלים.
 המזרח של •החתיכה בתואר כרמלה את דירו

 שהתקיימה הכדורגל בתחרות . . . התיכון״
 מעריב, לעובדי הבימה שחקני בין השבוע
 שחקני אולם .6:0 בתוצאה מעריב אנשי ניצחו

 מאחר המשחק, את לבטל דרשו הבימה
 דפוס ■מפועלי כולה הורכבה מעריב שנבחרת
 בה. השתתפו כתבים שני ורק ושליחים,

 ושמד לולצ׳קיז רפאל היו המפגש כוכבי
 הפזמונאי . . . הבימה שחקני סגל, אל
 הפזמונים את לאנגלית תרגם אלמגור דן

מש לו יש זלמן סמבטיון, להצגת שכתב
האוני של לאנגלית החוג ותלמידי קפיים,

 לא בפורים. אותם הציגו בירושלים ברסיטה
 מרצה של תשובתו היתה משעשעת כך כל

 בפניו התנצל אלמגור דן אשר האוניברסיטה,
הפז את •אבל שיעורו: את להכין שכח בי

 שוכח, לא אתה השבוע של האקטואלי מון
מהז״

רע״ם
!הנפט אל

 אל־באדר, מוחמד סייף־אל־איסלאם אמיר
 בידי ידו את כרך תימן, של יורש־העצר

 לעתונאים: בחיוך והודיע אל־נאצר, עבד גמאל
 תימן של הצטרפותה את להסדיר •באתי

המאוחדת.״ הערבית לרפובליקה
ה מחודש. פחות לפני בקהיר, היה זד.
 ידיהם, את וד,תימני המצרי כרכו שוב שבוע
 דמשק. עתונאי של המצלמות אל חייכו

 היתד. לרע״ם תימן של הרשמית הצטרפותה
מוגמרת. עובדה

 כצעד החדש האיחוד נראה שטחי במבט
מדי משמעות חסר הפגנתית, התרברבות של
 פד־ בסיס על נעשה האיחוד ממשית: נית

 המלוכני משטרה על שומרת כשתימן רסיבי,
 אין הנפרדים! הממשלתיים מוסדותיה ועל

 המפגרת המדברית הממלכה בין ישיר קשר
 שעל הרפובליקה של השונים חלקיה לבץ
 והתרבות החיים רמת התיכון! הים חוסי
 כל אין ורע״ם! תימן בין לחלוטין שונה

המדינות. שלוש כלכלת בין השלמה
 חשיבות בעל זאת בכל היה זה צעד אולם
 כי המרחב. של דמותו קביעת לגבי מכרעת

 את תחתיו לאחד השואף המצרי, לרודן
 בשלב יותר הרבה חשוב כולו, הערבי העולם

 ירדן על מאשר תימן על לחלוש זה
הלבנון. או

 הדליקה אל־נאצר עבד של החדשה הצלחתו
 אור ובמרחב במערב .בירות תריסר בחצי
ה הנפט שאיפתו: מוקד את שאיתר אדום
 העורקים על אל־נאצר עבד שולט כיום ערבי.

 לאירופה• נפט־החיים זורם שדרכם העיקריים
 קהיר בפני תפתח בתימן, מצרים הופעת

 ההשפעה עם ישירה להתמודדות הדרך את
 מקר על ולהשתלמות והאמריקאית, הבריטית

עצמם. הנפט רות
 עבד גמאל יוכל זאת, לעשות יצליח אם

 הקמת המוצהר: חלומו את להגשים אל־נאצר
 אדיר, עולמי משקל בעלת ערבית, מעצמה

וקדמת־אסיה. אפריקה עמי בראש שתעמוד

סערריה
ת בלי סבו מ
 שבו בשבוע בדיוק כי מקרה, זד, היה לא

 המאוחדת הערבית לרפובליקה תימן הצטרפה
 רע״ם בין היחסים התקלקלו לעיל), (ראה
סעודיה. לבין

 עבד גמאל הודיע מדמשק, דרמטי בשידור
 הסיכה לממן ניסה סעוד המלך כי אל־נאצר,

 האיחוד את לבטל שמטרתה סורית, צבאית
 עצמו. אל־נאצר עבד את ולרצוח הסורי־מצרי

 של חתנו שילם הנשיא, גילה כך, לשם
 לעבד לירות מיליון 1,9 של מקדמה סעוד

הסורי. המודיעין ראש סראג׳, אל־חמיד
ה ומדהימה. חמורה האשמה זאת היתד.

 חלק כל לו היה כי מיד הכחיש סעוד מלך
 הצבאית המשלחת על בכעס ציווה בקשר,

 -עכשיו סעודיה. את לעזוב המצרי, והשגריר
 מערבי! דיפלומט סיכם לתכלית,״ ניגשים הם

 אל- עבד וגמאל התחיל הנפט על •המאבק
פניו.* מעל המסכה את הסיר נאצר

ה קבוצת עלתה מאז ? קפיצה קרש
 אל• עבד גמאל חלק במצרים, לשלטון קצינים

 שומר הערבי, למלך ושופע גלוי כבוד נאצר
 כאשר גם האיסלאם. של הקדושים המקומות

 אל־גאצר עבד של האינטרסים כי ברור היה
שו סעוד, של לאלה מנוגדים האנטי־מערבי

 המשיכו האמריקאיים, הנפט אילי של תפם
הזדמנות. בכל ולהתנשק להתחבק השניים

 רע״ם הקמת עם שבאה החדשה, בהיערכות
 נייט־ על סעוד הקפיד ד,ד,אשמי, והאיחוד
 עם שלו האינטרסים שותפות למרות ראליות,

 מפני חשש הוא כי הפרו־מערבית. הפדרציה
 שהצליח קהיר, שליט של הגלויה איבתו
 במשעולי גם הלאומנות להבת את להצית
הסעודי. המדבר

 רק תגרום לא לתימן המצרים חדירת
ה השלטון נגד התימנית המערכה להגברת

 תיראה היא הסעודים בעיני בעדן•. בריטי
 כבשה מאז כי השפעתם, לתחום כפלישה גם

 ואילצה מסגרת) (ראה מתימן חלק סעודיה
 היד, גבולות, הסכם על לחתום האימאם את

 של בת־חסות היא התימנית צנעא כי ברור
הסעודית. ריאד

ה התעורר זקנים שייכים כמד, בלבבות
 השטחים את בחזרה תדרוש תימן כי חשש

 האמיתית הסכנה אך סעודיה. בידי הכבושים
 שתימן אחרת: היתד, סעוד המלך לשלטון
 במסע המצרי, לרודן קרש־קפיצה רק תשמש

האי. חצי של הנפט אוצרות על השתלטותו

 חצנא של הפעילח בהשתתפותו אולי •
 חפדרסיב', חאיזזוד לחסכס בהתאם כי המצרי.
ורס״ס• תימן צבאות יאוחדו
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ש • א ת ר רי ח עי קו ת ד ד ת ס פ ח ש פנ שי  עתונאי בפתח־תקוה •כשצץ :ר
 תיאבונו מידת על ועומד לארוחת־צהרים מזמינו מיוחדת, בצורה בוחנו אני חדש

וחזקת״ בריאה שכתיבתו סימן וחזק, בריא תיאבונו אם לאכילה.
קן • ח ה ש מ סי ר ח אי ת, מ לי רג  הנשק, מטוס על שהתנהל בויכוח מ

 על דעתו מה יהודי -כששואלים מאשאר: סימון של חזיונה להצגת חזרה בשעת
 מה אותו כששואלים אבל וסרסור. שודד גנב, זה יהודי אומר: הוא יהודי*

העמים.״ בין ביותר התרבותי העם אנחנו אומר: הוא היהודי, העם על דעתו
ק 0 ר ן זו מו רי ת ח ס נ כ ה כ ש ק, מ א  שהופיעה הרשימה על בתגובה דו

 בצד שלי תמונה פירסמו הם עוזל. לי עשה הזה .העולם הזח: בהעולם אודותיו
כאידיוט.״ נראה אני שלידו שפם, עם שוטר
ר • מ א שי מ א ״, ר ר כ ד ״  עירית של המיסים העלאות בין ההבדלים על כ
 חשובות... פעולות למימון ד,מיסיס העלאת מכוונת •בחיפה תל־אביב: ועירית חיפה

בשלטון.״ השותפות לסיעות שילומים למתן הכסף מוקדש בתל־אביב
י, ניל • רו ל א ק  יוכלו החלל •בתקופת ארצות־הברית: של ר,ד,גנה שר מ

 כדי נוספת ושעה טיסה אחת שעה — בשעתיים הארץ כדור את להקיף האנשים
התעופה.״ לשדה להגיע
ר • י צי לו ה כ א , ס סו א ק  למראה שיצרח אדם היא •אשד, הנשים: על פי

לזאב.״ יחייך אולם עכבר,
ר • פ סו ם ה ר ר, יו מו ט  על עתונאי של בקורת רשימת על בתגובה מ

 טביעת עליהם להשאיר לא כדי בכסיות, השמצותיו את כותב •הוא מחזהו:
אצבעות.״

ן • רז ח רי ה , די סי ו  סרס: חסכון במפעל להשתתף לו כשהציעו מנ
משהו.״ שווה יהיה עוד הכסף פעם אולי יודע? מי מאוד. חיובי דבר הוא •חסכון

1 חזה ולס וז6£


