
אגמון ויעקב אלמגור גילה
נסיעות של בולמוס
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 כן־גוריון פודה השיבר, כהלכה תשובה

 בסיורו שהתקיף שעה ביריד־המזרח לבעלה
 ״למה בשאלה: מציג או תעשיין כל כמעט
 רוצה אתר ״מה לנגב?״ יורד לא אתה

 יש לנו .גם סולד״ אותו שאלה מהם?״
 יורד לא מהם אחד ואף מאד נחמדים בנים

 את שכחה לא הממשלה ראש אשת לנגב!״
 ראש סרב כאשר הסיור. בהמשך גם ילדיה

ש הפרסיות הסיגריות את לקבל הממשלה
 פולה, אותן נטלה הפרסי, בביתן לו הוצעו

 שאל כאשר עמוס!״ בשביל ״זה בהבהירה:
 אומרים כיצד הפרסי המארח את בן־גוריון
 פויה: אותו הפסיקה ״תודה״, בפרסית
 ריצה ואתה עברית יודע אתה ״בקושי
 פגשה מהביתן כשיצאו פרסית?״ ללמוד
 ושאלה גובר] חוה דבר כתבת את פולה

 לכתוב,״ ״באתי פד,?״ עושה את ״מה אותה:
 פולה, צחקה ״לכתוב?״ הכתבת. ענתה

 נראה למדי שמח . . . באת!״ ״להצטלם
 יו&ף והפיתוח, השיכון שר מקום ממלא

 שלומך?״ ״מה הכנסת. במזנון אלמוגי,
 החי־ הכנסת יושב־ראש סגן השבוע שאלו
 השיב ״מצויין,״ בן־אליעזר. אדיה רותי,
 ד,שימחה ״מה וטוב!״ מצויין ״אפילו השר,

 לא אלמוגי בן־אליעזר. התפלא הזאת?״
 וטוב שו, שאגי ״מצויין להשיב: התמהמה

. _ עכשיו!״ המפלגה מזכיר שאיני
 אשכול, לוי האוצר, שר הוכיח השבוע

 בטלביזיה, הופיע כאשר עצמאותו, את
 הדבר אותה. מחרים הממשלה שראש למרות

 ניצל יזמזרח, ביריד השר ביקר כאשר היה
ל מאום כדי הנוח ד,פירס,ם אמצעי את
 להצלחת החסבין חשיבות על היריד באי

אש ווזה מאוחר יותר הכלכלית. התוכנית
 במקום, המועדון רביעיית בתוכנית כול

 בהיתול שאל הלירה, פיחות על שליגלגה
 במיוחד הוכנה הזאת ״התוכנית מלויו: את

 ערב־ עמה מופיעים שהם או בשבילי,
 שר השבוע חזר כאשר . . . ערב?״

 היתר, מאירופה, דיין, משה החקלאות,
מיל ״האם :הראשונות משאלותיו אחת

מאר ליותר אסור לפיה ההוראה, את או
 בשדה להיות ממשלתי משרד פקידי בעה

ההו את מילאנו לא ״הפעם התעופה?״
 ה־ משרד של הכללי המנהל השיב ראה,״

 בשדה ״יש עמיער, אריאל החקלאות,
 משרד־החק־ פקידי מארבעה יותר הרבה
 פניך, את לקבל באו לא הם אך לאות,

והטלפיים!״ הפה מחלת הכנסת למנוע אלא
הראשו הראשונות הישראליות אחת . . .

 ויליאם ליבריה נשיא פני את שקיבלו נות
 הנדל. נחמה הזמרת היתר, טאבמאן,

 לונציה, צי״ם חברת על־ידי ד,וטסה נחמה
 להנעים הרצל, תיאולור על שם לעלות כדי

לפופולא ההפלגה. את בנעימותיה לאורח
 מועדות פני השיר זכה ביותר הרבה ריות
 לשיר נחמה נתבקשה אותו כנען, לארץ

 לחיפה, ר,אניד כשהגיעה רצופות. פעמים שש
 היה בר, סגורה, מעטפה לנחמה נמסרה

 את העבי־־ה נחמה ליבריה. אנשי של הטיפ
סוציאלית. לעזרה תוכנה, כל על המעטפה,
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הפרו הכומר גילה מפותח מסחרי חוש
מבק בזמנו שהיה הול, ויליאם טסטנטי,

 לפני בכלא. אייכמן אדולף של הקבוע רו
 למכור כדי לארצות־הברית, השבוע שהמריא

 הול נשאל בכלא, שיחותיו על ספרו את
 על הירושלמיים החוץ מכתבי אחד על־ידי

 אייבמל. של המוסריות־דתיות השקפותיו
 או בחינם, שוב זה את לתת עלי ״האם
 הכומר. שאל משהו?״ לי משלם שאתה
 מחיר לשלם מוכן שעתונו אמר הכתב

 וביקש אינפורמציה בעד הדעת על מתקבל
מאות חמש ,,אלף בסכום, לנקוב מהול

 . . . היסוס ללא הכומר ענה דולר,״
 חוקרי את שהעסיקו הבעייות אחת אגב,

ש המכתבים את שקראו ישראל משטרת
 פשר מה היתה: לכלא, לאייכמן נשלחו

 נאצים יד־ על אליו שנשלחו חידות־השחמת,
 משום־ מסתיימות ושכולן מדרום־אמריקה

יכול ספרדי בלשן רק פט. בתוצאת מה
 בספרדית פט החידה. את לפתור היה

 אייכמן שידידי וכנראה ״תלוי״, גם פירושה
בעצ שיעשה רצונם מה לו להבהיר דאגו

. מו .  השופטים לכבוד לקום לא כיצד .
 יחד אך המשפט, לאולם נכנסים שאלה שעה

 בצורה בית־הדין? את לבזות לא זאת עם
 בנימין הרב הבעייה את פתר מקורית

ץ, ס ל ד  כאשר בירושלים: משפטו בעת מנ
 מתקרב בית־המשפט פקיד את הרב ראה

לקום מיהר השופטים, דוכן לפני למקומו
וכך באולם היושבים אחד עם ולשוחח

מבלי השופטים, כניסת בשעת עומד נמצא

 התקופה על . . . במיוחד לכבודם לקום
 השבוע סיפר בסלון־קומוניזם הואשם בה

מ זיכרונות שהעלה שעה קיסרי, אורי
הש 1932 ביריד הקודמים. המזרח ירידי

 ביקר קיסרי ברית־ד,מועצות. גם תתפה
 בספר רשם טעמו, מטוב התרשם בביתנה,

 שבועות במשך רוסיה!״ ״חזק, המבקרים:
 ומכתבים מברקים זרמו מכן, לאחר אחדים

 שאלו בהם עבד, בה היום דואר למערכת
 ברכה בפומבי לכתוב העז כיצד השולחים

התע את בכך ולעודד הסובייטית לרוסיה
עד הגיעו הדברים הקומוניסטית. מולה

 תקופה אותה של הארץ שבגליון כך, כדי
 ״הטרקלין־קומוניזם בשם: מאמר התפרסם

ה מחלקת ראש . . . קיסרי!״ אורי של
ביש האמריקאית השגרירות של הסברה

את המסיים באלדאנצה, פטיפן ראל,
ב השביע מאד נעלב בישראל תפקידו
 הנספח על־ידי לכבודו שנערכה מסיבה

 מאלך ׳יימס ג השגרירדת, של לעתונות
הת הישראלים האורחים אהד פארלאנר.

בודה שהיא באלואנצה את והאשים לוצץ
 מחלקת ראש נבי־י והלילה,״ ״חם מישראל.
 ביקשתי ולכן חלוץ פשוט ״אני ההסברה,

 יותר צעירה ארץ שהיא לקונגו, העברה
לעורה״. יותר וזקוקה
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 בולמוס בסימן עומד הקאמרי התיאטרון
אג יעקב לשעבר, המנהל נסיעות. של

 טרמפ תפס בבריטניה, עתה המתמחה מון?
 השחקן בארץ. קצר לביקור וחזר אווירי
ל בקרוב לצאת עומד גורליצקי אילי
גי אשתו, ואילו משלו. השתלמות נסיעת

 ל־ להשתלמות כנראה תסע אלמגור, לה
מיו לימודים למילגת תזכה שם ניו־יורק,

של מנהלו הצליח בשקט לגמרי . . . חדת

 דשא, (״פשנל״) אברהם החמאם, תיאטרון
מהתיאט (קורט!) ברמץ יוסי את לחטוף

 להופעה חוזה אתו לחתום החיפאי, רון
 . . . בחנדאם בשקט אותו נחטוף בהצגת

 אורי השבוע הופיע תשלום כל בלי
 השבועית בתוכנית צה״ל, בגלי זוהר
 כן־ ומשה בן־זכאי טלילה של הערב

 להופעה, התכונן שלא אורי, אפריים.
למאזי כבקשתך תוכנית במקום בו אילתר

 על בדיחות לספר השאר, בין נדרש, נים,
 רדי,!ת ע־ לך לספר מוכרח ״אני כדורגל.
 זר הא גלי מעל הודיע בכדורגל,״ השבוע
 שיחקנו כאשד ״השבוע, הבדיחות, למבקש

 נתניה, אגד נגד כסית של הכדורגל בקבוצת
 הטוב החבר שלנו, הקבוצה ראש הכניס

 אני וזאת, לנתניה. גולים שני פשנל, שלי
 השבוע!״ בדיחת היא לך, להגיד מוכרח

 מתכיונים הפיליפיני הבלט להקת אנשי . . .
ה האירוח על החמימות במלוא להגיב

 נחרו הארץ את יציאתם לקראת ישראלי.
 •קיציר! ל מנד,לתם בראשות ביצוע, ועדת

 את הפרטים לפרטי עד שרתכנן קפילג,
 ממארחיהם שלהם הפנימית הפרידה מסיבת

 השבוע הגיע שאלה סימני מלא מכתב . . .
 ויורם רת1פ מלאה ישראל קול להנהלת
 רדיו בקורם להשתלמות שיצאו רונן,

 לקורס אותנו שלחו פתאום ״מה בבוסטון.
 מיועד הוא ״הרי השניים, התפלאו הזד״״

. נחשלות?״ לארצות רק . המתענ אחד .
 ורולו, חלימי של האיגרוף בתחרות יינים

 התיאטרון שחקן היה השבוע, הנערכת
ש לחברים, כן־יוסך. אברהם הקאמרי,

 בן־ גילה המוזרה, ההתעניינות לפשר תהו
 והת־ הנדסה באנגליה למד שבנעוריו יוסף

 של האימונים יריב בזמנו היה הוא אגרף.
 לימודי בין סתירה כל ״אין בלגיה. אלוף

נק ״באנגליה הסביר, והאיגרוף,״ ההנדסה
האציל!״ הספורט — האיגרוף רא

ספרים
שירה

שהו ל מ י ב ש מ־ע^הו ב
 הוצאת אבירן, דויד (נדאת לחץ שירי

 מנד תופעה ספק, בלי הם, תל־אביב) אלף,
 הקבוע קהל־הקוראים בעיני אפילו תיעד,

והמזוקן. )28( הצעיר המשורר של
 (ברזים הקודמים קבציו שבשלושת לאחר

ת שפתיים, ערופי ת בעיו שיו ם אי  בי״. וסיכו
 מחשובי כאחד זך נתן של בצירו בלט ניים)

 הצעיי, הדור של המודרניסטיים המשוררים
 פיוטיות לצורות בפנייתו עתה מפתיע הוא

 הפואמה בתחום בהצלחתו ובעיקר חדשות,
המורכבת. ומערכת־השירים

הנוש פואמות, .דוליונוח,.1לוליטוו;-
כ כאחד, ומתגרים מופשטים שמות אות

ת אהבה  מוסיקה בקפה, וקריאה וגטאטיבי
טה, בחורף ספרדית ה למעשה, הן, ולולי

לחץ. שירי של החשוב חלק
 לוליטה בפואמה הכבדות החטיבות באחת

ת אבירן קובע  זכות־היתר היא ש״העייפו
 .־ם המיני / האוואנגארד כל העירים. של
מת את ת הידיים הצוהרים. תנו  לשני מונחו

. הגוף צירי  גשם גוליבר. / גוליבר, . .
ת. ללא לפתע בו מחלחל / ורוד  הפוגו

 בגלגלי־הצלה מצויירים / מהימנים, חזאים
ת שוחים שקופים, רו  ולרוחבו. לאורכו במהי

ע / מעט עוד  הגדול. הים יהיס, אליו יגי
ת מיפלצות ב ממנו תעלינה / אגדתיו

״ שאג,ת . . ת. שו ק עי
ה־ ,אסוציאציות בשטף כאן נתון הקורא

וה החווייתית תשומת־ליבו כל את בע ת
 להצגה הזמנה בפיזמון־חוזר ואילו שכלית.

ת  קצב של הקסם לתחום הוא מועבר יומי
 לבוא / גדוליתה, ״לוליטה וסוחף: מהיר

 / ארוס. סרט לי / קנית לא עוד / היום?
ת לא עוד  לוליטה / שחורה. וילה לי / בני

 / לפתע, מדוע / קרה? מה / גדוליתה,
שהי / מוקדם אות ללא  שפת״ על מתה מי

 / שחורה. בווילה / מתה מישהי / הים?
 לוליטה / מישטרה. תבוא / לפתע, לפתע,

 / החליטה בשקט / פתאום זו מי גדוליתה,
שנינו  אקנה / גדוליתה, לוליטה / לנקום? ב

שחור־אדום.״ / לוליטה, סרט, / היום לן
ה לפיזמון הגותית מד,פשטה המעברים

 בתוך ודימויים תנודות כמו ממש מהיר,
 ומאפיינים מייצגים עצמן, הכבדות החטיבות

 אבירן, שירת של המיוחד־במינו ההרכב את
קיצו פרוזאיות של חדפעמית מזיגה שהיא

פרטית. ומיסטיקה נית
 ■מסוגל אבירן במכוניות. בני־אלים

 כ־ מתגרות שורות אחת בשלמות לאהד
 באגן / תקוותה בל / מזדקנת. ״אירופה

כון, הים שגל החדש, הגל התי  החדש, / המי
ארון הקייץ  / האיטלקים והלא־מוותר, ה

ב אמריקה את שכובשים והקטנים, הכהים
 ספרן* עבודה יום / לאחר צרות, מיטות

ת פיוטיות ושורות ת כ״מיגבעו ו / שחורו
ת עיניים . מלאו תכולו . . ם  לור־ גארסיה ד

. השקיף / קה .  במיש־ רחוקה ממירפסת .
 / טוב, לא טוב, לא רפובליקאנית. קפת־שדה

 צבע את מייד לשנות צריך בעצב, העיר
ה תקנות את העורבים, כנפי את המים,

 את לרגע כיסתה / אדומה מטלית חירום.
ת/ העיניים את הצווחות, את העולם, פו י עי  ה

תחתיה.״ שנעצמו
 ואנטי- פיוטיים צדדים בין זו אחדות
 אלה, את אלה לכאורה הסותרים פיוטיים,
המיתו מתח על־ידי לחץ בשירי מושגת
 משורר מכל יותר — אבירן הפרטית. לוגיה
 כוח־קסם כעין לעצמו מייחס — בארץ אחר

 ביותר הארצית הפעולה גם שבזכותו מאגי,
מיסטי. גזזן לקבל יכולה

 אינה המציאות על השירה של העליונות
 הרמזורים מרחוב בניתוקה לגביו מתבטאת
 בך מעין הוא המשורר החנייה. ומקומות

 העיר על־פני במהירות הנע מודרני, אלים
 כל על תדהמה והמפיל הפרטית, במכוניתו

ההפ רוח וקאליפורניה. ביתן בין התחום
זכו כביכול, לו, מקנה שלו והדימוי שטה
ב גם אכסטריטוריאליות, מיוחדות, יות

יומית״. ו״הצגה לוליטות ענייני
 מעוררים אלה, יצירות לעומת אך

 גיבושם, מבחינת מסויימות, הסתייגויות
מאו ״קימה זקן״, ״כחול מחזורי־השירים

 שמם שעל עצמם, לחץ״ ו״שירי חרת״
 אלה במחזורים נסחף אבירן הקובץ. קרוי
 מבלי עצמו, על עצמו של מיתוס אחרי

מלא. רוחני כיסוי מקרה בכל לו שיהיה
ר גם אך ה בקסמו בולט האחרון במחזו
 אינו העיניים ״צבע לא״: או ״כן שיר

ה ולא / נשים אצל ההצלחה את / קובע
שים ולא / מטבע  ההצלחה את / המלבו

/ נשים״ אצל  / קובע אינו השיער צבע /
ה ולא / להגשים האמיתית היכולת את

ה היכולת את / הנואשים ולא / טובע
תית / להגשים אמי מתי.* תלוי ובעצם /

קי שבוע פסו ה
ר @ ק ב ה מ נ די מ ר׳ ה ק ד ח צ ל, י א צ בנ  איננו ״זד, המבקר: דו״ח על נ

הספרים!״ לארון אותו ומחזירים חובה ידי יוצאים בו, שמתפללים מחזור
כ 9 ״ י ה ״ א פ א מ ב קי : ע ן י ר כ ו  בגרונו רותחת עופרת לצקת ״צריך ג
ייעול!״ פיטורי של הפשוטה ההגדרה את שהציע מי של

כ 9 ״ ה ח רו ן חי חנ ו ר י ד א  והצעת במקום, של בתקופה חיים ״אנחנו :ב
 — בתוכה צביעות: — פניה על מהבימקומדיה. חלק היא החובה חסכון חוק

ביצועיזם!״ אלא צדק, לא — ובשיטתה ציניות,
ל $ ״  קייץ שעות הגבלת רק זה הכלכלית, מהתוכנית שנשאר מה ״כל :הנ

יותר.״ אחת תה כוס שישתו כדי לפקידים,
ב 9 ״ ם ה לי ר ב לי ב ה דו ן אי ה גרעוניים ניסויים עורכת ״הממשלה :כ

האזרח!״ של בכיסיו
ר $ י צי ד ה ר ץ י3מ ד ר יהודי.״ אמן להיות זד. מה יודע ״אינני :א
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