
זך

בספרד דורן סופה
לטוריאדורים תקווה אין

אמנות
ציור

ש הישראר■ א ר ב
 ,1930 שנת בסוף שנה, שלושים לפני

 רובין ראובן בשם צעיר ישראלי צייר פתח
 דלפיק בגלריה ישראלים נופים של תערוכה

 של ביותר האריסטוקראטי באזור סטח־יום,
 הנוכחים בין החמישית. בשדרה ניו־יורק,
 העמידה, בגיל אדם היה התערוכה בפתיחת

 בשם עצמו את שהציג שמאלו, ביד גידם
 שימשה זו היכרות אורוסקו. קלמנטה חוזה
 מיצירות אחת את שהצמיחה לידידות, פתח

התקופה. של הגדולות ות האמנות■
 משלושת אחד אורוסקו, קלמנטה חוזה

 עמד החדיש, המכסיקני הציור של הגדולים•
 ציבורית, שערודיה במרכז זמן פרק באותו
 שבתערובת־ ריאקציוניים חוגים גילו כאשר

 מסוגה הראשונה — המכסיקנית האמנות
 מוצגים — בארצות־הברית שהתקיימה

 לנין כמו במלכות מורדים של ד׳וקנות
זאפאטה. כמו דרכים ושודדי

 נגד הזדהות כהפגנת השערוריה, בעיקבות
הנ הזמינה הריאקציונריים, החוגים התקפת

 את סוציאלי למחקר החדש האולפן הלת
 בית־ קירות על עבורה לצייר אורוסקו
 של המיוחדת הציור בשיטת החדש האולפן

 תנאי כל מלווה היתד, לא ההזמנה הפרסקו.
 נושא בכל לבחור היה יכול והצייר מגביל

שירצה.
 אורוסקו של ביקורו האחווה. שולחן
המכ שהצייר בזמן נערך ראובן בתערוכת

 לציורי־ הנושאים בבחירת התלבט סיקני
 סוציאלי; למחקר החדש האולפן בבית הקיר

 בלבטיו. החדש ידידו את שיתף מהרה עד
 שיחה, באותה שהועלו ההצעות יתר בין

 אשר ציור, לצייר ראובן של הצעתו היתד.
 אומות של יחד גם אחים שבת נושאו:

.העולם1
 או־ על־ידי מהתלהבות התקבל הרעיון

 ראובן, את הושיב תודה ולאות רוסקו,
 השולחן בראש היהודי, העם נציג בתור
שולחן־האחווה. בשם כינה אשר

ד,א בשולחן המופיעים האחרים הלאומים
אמרי כושי ממכסיקו, אינדיאני הם: חרה

 מונגולי, הודי, צרפתי, אפריקאי, כושי קאי,
 ביותר שמפתיע מה אנגלי. אמריקאי, הולנדי,

 עשרים צויירד. שהתמונה בכך בהתחשב —
הסי הקומוניסטים של עלייתם לפני שנד,
 העם של הנציגים שני הם — לשלטון ניים

 השולטים המנדארינים נציג בתמונה: הסיני
משנחאי. וקולי

 אלמה גילתה אלה, בימים שנה, 30 כעבור
 הביאו־ ומחברת אורוסקו של ידידתו רייד,

המכ הגאון של נימוקיו את שלו, גרפיה
 כנציג ראובן הצייר של לבחירתו סיקני
 האחווה, שולחן ליד היושב היהודי העם
 של חלקו את אחת במילה אף להזכיר בלי

 הציירים ״ראש הרעיון: בהמצאת ראובן
 על־ידי הושב רובין, ראובן הישראלים,

 הגזעים מנציגי כאחד האחווה שולחן בראש
 בתנועה חלוצי מנהיג בהיותו המדוכאים,
אורוסקו. לה אמר לעצמאות,׳׳ הישראלית

הקלעים מאחורי
דו ן כן הגי כ ס מ ר
חוכמת של לאנגלית תרגומו לאחר

 עתה בא שוחם, נתן מאת רומאן המסנן,
 דן קטן ישראלי תיאטרון המחזתו. תור

הבא. באביב המחזה בהעלאת

דייאגו הם: האתרים הגדולים שני *
םיקיארוס. ואלבארו ריאבוה

אנשים
ת כ ן סי חו ט ב

 בת לחוסשת־מולדת הגיעה דיין יעל
הר 40 של במסע שתמשיך לפני שבועיים,

 ב־ המאוחדת היהודית המגבית למען צאות
 :עימה שהביאה החדשות ארצות־הברית.

מורא אלכרטו הנודע, האיטלקי הטופר
 בו מסיפוריו, אחד את לה הקדיש ביה,

 מאחרת שתמיד נערה על חלום מתאר הוא
 את לכתוב מוראביה עומד כן לפגישות•

לידי . . . דיין יעל הנושא: על הבא ספרו
 למסדרו־ הנקלעים פרס, שמעון של דיו
 מספרים ההסתדרות, של הפועל הוועד נות

 הבאה: הבדיחה את בבניין לבון נאמני
 סיכה אומרת ברחוב. הולכות סיכות ״שתי
 הבטחון סיכת נברח, ״בואי לרעותה: אחת

 מלך של נשואיו לרגל . . . אחרינו״ עוקבת
 הספרדית האצילה עם כודואן, בלגיה

 לפני מיוחד ניתוח־חוטם שעברה פכיולה,
 הוציאו המלכותי, לתפקיד כשרה שנמצאה
 המלך נראה בהן מיוחדות, גלויות בבלגיה

 הגלויות אחת משעשעים. מצבים מיני בכל
 משוחח כשהוא גבר,־הקומה המלך את מראה

ממש ראש האדם: נמוך־קומה. אדם עם
 כאשר . . • כףגוריון דויד ישראל, לת

 חברת של באולפניה הממשלה ראש ביקר
מז זה בביקור אותו ליווה בגיבעתיים, גבע

 אחד אירח השניים את נכון. יצחק כירו,
 פנה נכון. מרדכי המיפעל, בעלי משני
 נולד מכם ״אחד בשאלה: השניים אל ביג׳י

 לנבון, שמו את החליף השני נבון, השם עם
 לו השיב יותר?״ נבון משניכם מי אבל

לו״ יש בית איזה תראה ״הוא, מזכירו:
 סיניה, מהילדה הגיעה שלום דרישת . . .

 חיילי ידי על שנמצאה הקטנה הבדואית
 המתה. אמה בזרועות סיני במיבצע צה״ל
 הילדה את שאימץ חמדאן, פאריס ח״כ

 חינוכי למוסד לאחרונה אותה מסר כבתו,
 אכרהם השומרים זקן . . . בנצרת מכובד

 ידידו, את לבקר השבוע שבא שפירא,
 גופר, כרוך התל־אביבי, גן־החיות מנהל

 לביבות־חנוכה מלא סיר איתו מביא כשהוא
 בהזדמנות גילה ואורחיו, הגן לעובדי כשי

ל ששלח ברכה מיררק על בתוורה כי זו
שיגר יובלו, לרגל סמואל הרברט לורד

 השאלה: ובו מכתב־תשובה הישיש הלורד לו
. ז״ לבן סוס על רוכב עוד אתה ״האם . . 

בז שנידון רמוני, ח דויד נראה השבוע
 ב- ,מעילך בעודן מאסר שנות לשש מנו

 להנאתו מטייל כשהוא בחיפה, הולנד באנק
 שהכירו, ישר אזרח החיפאי. הרצל ברחוב

 מיהר הקרוב, הטלפון למכשיר בבהלה רץ
 חופשי. המטייל האסיר על למשטרה להודיע

 שחרמוני, לו נאמר כאשר רק נרגע הוא
 חופשה קיבל נידון, מאז וחצי שנה שחלפה

 אותו ליווה זמן אותו כל ומשך יומיים, בת
 ערך ישראל קול . . . הבילוש מדור איש

 לדעת, רוצח האזרח בשם מיוחדת תוכנית
 אנשי בפני שאלות להציג אזרחים יוכלו בה

 מבין המשתתפים, רמת הישראלי. התיאטרון
שח מרץ, שחנח נמוכה, כה היתד, הקהל
ש הקהל זהו ״אם טענה: הקאמרי, קנית
 לי מוטב הבובות, בבית מופיעה אני לפניו
 המחזה שהצגת מספרים . . . מהארץ* להגר

 שמעבד משום רק לא נדחתה בהבימה תחומה
 תנאי היתנה למפל, מילארד המחזה,

 — ווארשה גטו במרד העוסק — שהמחזה
 של משפטו בתקופת אלא בארץ יוצג לא

 הבימה שהנהלת משום גם אלא אייכמן,
יש הבמאי, של הצעתו את לקבל סירבה
 התפקידים אחד את להעניק כקד, ראל

 שאינה פרח, פנינה לשחקנית הראשיים
 . • . לתיאטרון מחוץ בקר, של אשתו אלא

 הדודאים שבצמד הצעיר גוריץ, ישראל
עומד גידיורקי, במועדץ״לילר■ המופיעים

 שוזיצרית לאשה ישא הוא רזזקותו. את לאבד
 גם . . . בניו־יורק הכיר אותה צעירה,
ש לשעבר האהל שחקנית אמיר, ג׳ודי
 בניו- מתבטלת אינה אל־על, לדיילת הפכה
מהלי כשהיא לאחרונה שם אותה ראו יורק.

 אמריקאי של בחברתו מסלול־קרח על קר,
 הזמו כל אותה ומשך בידה שהחזיק צעיר

 בניו־יורק העוסקים אחרים ישראלים • . .
 ואשתו לכיא אריק הם זה בספורט

כ התגלו הם זה, מלבד שני. שושיק
 במועדון־ספורט הרשומים נלהבים ספורטאים

 מעמיד שהמועדון הספורט ענפי מקומי.
 מרחץ הרזייה, מכונות בו: החברים לרשות
מלאכותית. ושמש תורכי

★ ★ ★

ת ב י ת ם ב א ב א ר ט נ קו ה
ה ישראלית כל חוק: כימעט זה עכשיו

 עשוייה קצת, שם ונשארת לחו״ל יוצאת
 הרקדנית, אחרי קולנוע. לכוכבת ליהפך

 הגיע מכתבים), (ראה גולדברג כרמלה
ל הנשואה ארקין, גליה של תורד, גם

 בינתיים אם במארסיי. יהודי טכסטיל תעשיין
 משום רק זה לכוכבת־קולנוע הופכת לא היא

 עם לאחרונה התחברה גליה רוצה. שאינה
 והנד, קונסטנטין, אדי הקולנוע כוכב

 לידידותיה ועליה עליו כותבת שהיא מה
 כל אותי לקחת בא אדי של ״הנהג בארץ:

 עומד הוא בכלל ובחזרה. לאולפנים יום
 ראשון יום כל רוכבים ואדי אני לשירותי.

 אדי הזמן. כל ומבלים סוסים, על ביחד,
שלו הבמאי האוזניים. מאחורי עד בי מאוהב

 ספר־ בתור שלו, בסרט אופיע שאני רוצה
 תופיע ובמקומי ההצעה את דחיתי דיה.

 אחרי רדף לניס, כשנסעתי הסטריפטיז. מלכת
 חודש אותו מכירה כבר אני לשם. עד אדי
התלבו אותה עם אליו באתי לא פעם ואף
 כתבתי פעם אידיש. מדבר הוא אגב, שת.

ש מד, לקרוא התחיל והוא בעברית משהו
.. קרא* אבל רע כתוב, ישר שמעון .
לי  יום בסתם אפילו עכשיו נוסע א

 אותה ,1961 פורד חדשה, במכונית חול של
 על המכוניות נקמת אולם לאחרונה• רכש
 האחרונה בתוכניתו שמעון להן שעושה מה
 נהג בו הראשון ביום לבוא. איחרה לא

 להתנגשות נקלע החדשה, במכוניתו שמעון
 אגב, . . . ומאחור מפנים נמעכה ומכוניתו

 ישב שמעון, של האחרונות מהצגותיו באחת
 ד,הפסקה דקות 45 במשך התמד, הקהל
 הודיע עליה הטכנית התקלה שתעבור וחיכה

 התקלה הרגילה. ההפסקה תום עם השחקן
 שמעון את המלווה שהפסנתרן משום נגרמה
 התוכנית תחילת שעם התברר לפתע. נעלם
 לתוך ונכנס הקלעים מאחורי לנוח יצא

 הגדול והרעש מאחר הקונטראבאם. תיבת
ו המכסה את עצמו על סגר לו, הפריע
 של תורם גם הגיע עכשיו . . . נרדם

 הציעו לווץ. מסופיה להשתגע הספרדים
 על בספרד שיוסרט גדול בסרט תפקיד לה

 נגד שנלחם האגדי הספרדי הגיבור סיד,
 הנשי התפקיד את דחתה סופיה ד,מאורים.

 תוכל שלא תחילה שסברה משום בסרט,
 בין אותר״ שכנעו לבסוף כראוי. אותו לבצע
 מלח- בזירות כופיה מבקרת לסצינה סצינה

מתחי המקומיים והטוריאדורים ,מח־ד,שוורים
מלהם. יותר לה מריע הקהל בה. לקנא לים
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