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ת מונו בתערוכה ת
אמנות. בקורת את *
T הדגול הצייר של הרטרוספקטיבית התערוכה לפתיחת הוזמנתי 

 שאני משום זה אין רובינשטיין. הלנה בביתן יאנקו, מארסל
נעורי. חסד לי זוכרת הצייר, בת יאנקו, שדאדי אלא חשוב איש

 מישהו נעדר אולי הישנים. הפרצופים כל את ומצאתי באתי
 קצת כי אם הפנים. אותם האמנים לכל בהעדרו: הרגשתי ולא
כ כולם נהגו שנים, שבע לפני לאחרונה, ראיתים מאז זקנו

חד בנשים המאורע לקראת הצטיידו מהם רבים ברוח• צעירים
 שהאמנות כנראה מידידיהם. שאלו ידם השיגה שלא ואלה שות,

 אף משומשות, נראו מהנשים אחדות כי רע, במצב הישראלית
י צבעיהן ותוקנו וגוהצו נוקו כי ז כחד כמעט והיו אמנים, ב

 לשימוש ראויות בלית־ברירה תקין. במצב פנים כל על או שות
שנים. כמה עוד

 כאמנים, שייראו כדי צועקים, בגדים לבשו אמנים שאינם אלה
 אלה כמצליחים. שייראו כדי מהוגנים, בגדים לבשו והאמנים

 שם היו ובכן ולהיפך, אלה, של רקעם על להתבלט שאפו
הת בליל בקרית־השמחד, כמו ממש הרף, בלי מירוצי־סחרחורת

העצמאות. חג קדש
 איפה המיקרופון. ליד מקום לתפוס כדי לבוא, הקדימו אחדים

 המיקרופון ליד הזדקר תמיד כמו כי כולם, ידעו המיקרופון
 המקדימים בכניסתם• שירגישו כדי איחרו, אחרים רובין. ראובן

 דחקו הנאומים, כשהתחילו ובכן בכניסתם, שירגישו רצו הם גם
 שאפו נואמים, ושות׳ קולב לבנון, שה״ה ועד במדרגות, וירדו
במדרגות. ועלו דחקו כן ואחרי אויר,
 באולם. הטובים המקומות על מלחמת־מרפקים היתד, הזמן כל
 אלה המדרגות. בראש האמצעי המשטח על לעמוד רצו הכל

משם. לזוז רצו לא ואלה לשם נדחקו
 כמה ואמרו הנשים, את לנשק כדי אנשים אל ניגשו אנש״ם

 שלא מכיון מלים. כמה ואמרו אנשים ניגשו אלי גם מלים.
 אומר, אני מה גם ישמעו לא כי הנחתי לי, אמרו מה שמעתי

 לאבא־ מונסאן לה ואן ״לאבאלאבא לכולם ואמרתי חזרתי ובכן
פת צרפתי. נשמע מלמולי כי וקיוויתי סויוורה״, מה טי לאבא

 שריק. יוסף היד, זה ,׳האודויולייקים״. באוזני מישהו צרח אום
 באמנות אני מבין כי יחשוב שלא מאוד״. ״מעניין לו צרחתי
ממנו. פחות
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 (.שימי' רובינשסיין. הלנה כיד באמת הם שם השימוש בתי

הבימה). בית ליד זה תצטרכו: אם לב
 הלכתי הכל, ראוני כבר כי ושערתי מקום בכל שעברתי אחרי

 שמארסל ספק כל לי אין אבל ראיתי, לא התמונות את משם.
 כתבו וגם וגזסי, דאדי דאדא, של יוצרן הוא גדול• צייר יאנקו
בחוץ־לארץ. עליו

ה חור בלבנ
 טילים שני תיקו. היה הירח אל להגיע מרוץ־המעצמות̂ 
J איש ויצא האמריקאי מהטיל איש יצא אחת. בבת שם נחתו 

נש מה רבינוביץ! ״שלום, בשמחה: אחד קרא הרוסי. מד,טיל
אצלכם?״ מע

מוכרח לא הוא
האחרונה. המערכה על ירד המסך בהבימה. צגת־ככורד!

| ל יוצאים השחקנים עולה. המסך סוערות• כפיים מחיאות |
 רגליו. על עומד הקהל כל גוברות. הכפיים מחיאות השתחוות.

מש אחד לו אומר היציאה. אל דרך לו לפלס מנסה אחד רק
 כפיים?״ מוחא אינך מדוע לך? ״מה כניו:

שילמתי!״ ״אני לצאת. המנסה האיש אומר ״אני?״

והעח־יה החמור
.k המחוזי: השופט הוא מלחי, אליעזר לי יפר 

w מערי־ באחת בית־משפם נפתח המדינה קום אחרי תיכף 
מחדריה. אחד העיריה פינתה זה ולצורך בישראל, השדה
 אנשים שני חמור. על סכסוך היה הראשונים המשפטים אחד

ע ״כתוב: השופט: הציע לבעלותו• טענו  וחמור קוני,ו שור ז
מז בעליו. אבוס ע  שוד, במרחק ניטראלי, במקום החמור את נ

 כי שייך, הוא למי יעיד עצמו והחמור הטוענים, שני מאבוסי
בעליו.״ לאבוס ילך

 שוה מרחק הרחוק במקום החמור את העמידו עשו. וכך
 — והלך סנה והחמור לבעלותו, הטוענים מאבוסי

העיריה! אל
 ראש במעמד המעשה את השופט סיפר כן אחרי שנים כמה
ה, אותה  החמור תאמין• לא או ״תאמין ראש־העיריה: ואמר עזי
הזה.״ היום עד שם נמצא

העחת־שול״ס
בן אבא  בעשרות שהשתתף אחרי כשגרז, כהונתו את סוף־סוף סיים א

אמריקה... של ולרוחבה לאורכה המגבית מטעם לכבודו מסיבות־פרידה
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