אמנות

לים לו נלקחו ,נמעך עד המושב הקדמי.
יוסי עצמו נפנע מזכוכית החלון הקדמי ,ש
התנפצה • .המלחין יו חנן ז ר אי חזר
שוב ?ארץ ,ועדיין אין ידו משה מידה של
אשתו החדשה ,יעל גל בו ע .במסיבה ש
נערכה במועדון היפואי עוסאר ניאם ,הפ
צירו ביוחנן שיפרוט על הפסנתר .אולם
כאשר ניגש יוחנן לפסנתר ,סירב הפסנתרן
לתת לו לנגן עד שיבוא אישור בכתב מ־
בעל־המקום ,של מ ה צ פ רי ר • .כתב ידי
עות אחרונות בפאריס ,א רו ץ אי תן ,היה
מופתע מאוד לגלות את עורך מעריב.
א רי ה די סנ צ׳י ק ,כשהוא יושב בנחת,
יחד עם שני כתבי עתונו דויד ג ל ע די ו
אורי דן ,בבית־הקפה הפאריסאי זה ?ה
פה .״כבר חזרתם?״ שאל אותם אדוק ה
מופתע .מופתעים יותר היו שלושת העחוג־
אים ,שלא ידעו כי אדוק משתומם על ש
כבר הספיקו לחזור ממסיבת העתונאים ש
נערכה בפאריס למלך חוסיין ,בשעה שהם
כלל לא ידעו על קיומה של ,המסיבה .אדוין
גילה רוחב־לב לעמיתיו ,מסר ,להם כמה פר
סים על המסיבה ,שאיפשרה להם לשלוח
לפחות כמה שורות לעיתונם1.

תיאטרון
מי טו ת ב ש ר ש ר ת

אדלקינו )תיאטרון העדניח; מאת ניסיס
אלוני לפי ליאון כ״ץ; בימוי :ניסים אלוני(
הוא קרקס של מיליב ,משתה של צחצוחי
לשון ,אורגיה של ניבול־פה .ניסיש אלוני
המחזאי שהוציא את הקומדיה דל-ארטה מ
חניטתו״ הקרים לה עור ונפה בה ר ח
חייב מאורגנת ונעדרת א לתור ,כאורהיחיי
התיאטרון החדיש.
מחזהו הוא תיאטרון לשמו ולא לשם כל
דבר אחר .הוא אינו מטרה ,אינו שליחות,
איני בשורה .הוא רק אמצעי לתת לברד,
למשך שעתייב ומשהו חיים עצמאיים משלה
— חיים תוססים׳ המתפקעים מעצמתם .ה־
צופה נשאר צופה ,כפי שמביט בתמונה
נהנה מ-ופיד״ אך אינו ניטל בה חלק .יש
במחזהו זד .משים פולחן הצורה ,ללא
התיחסות לתוכן ,כשאפילו הדיאלוגים יותר
:׳שהם משרתים את העלילה ,ד,ם שעשועי־
לשון מלוטשים ומבריקים ,העושים את
העברית לשפה מענגת.
חוליות רופפות כשרשרת .אופיו
זה של המחזה הוא מעלתו וחסרונו גם
יתד .כי הפעם נדמה שאלוני העמיס על
עצמו ,כמהזאי ,יותר ממה שהיה כבמאי
מפוגל לבצע .ההצגה שהעמיד ממחנהו .אינה
שיטרח על רציפות סגנונית .יש חלקים,
בעיקר במערכה הראשונה ,בהם היא שוט־
פת ,קלילה״ תוססת מעצם הוולגאריות׳ שבה
ומשאירה את הצופר ,מתפעל .בחלקים אח
רים כורע אלוני תחת גטל עצמו ,נעצר
ומחנפש כדי להמשיך במרוצה.
העלילה והסגנון אינם יכולים להרשות
לעצמם מעצורים כאלה .כי העלילה עצמה
היא תנובת שרשרת  :ארלקינו )יוסי בנאי(
בא לביקור לילה אל סינתיה )ברוריה אבי־
עזר( ,אך כדי שימצא מקום במיטתה עליו
לפנות את בעלה )יוסף כרמון( אל מיטתה
של פלמיניה )אילנה-,עדן( ,שבעלה )אבנר
חזקיהו( צריך לישון במיטת פרנצ׳סקינה
)ג׳רמין אוניקובסקי( ,שבעלה )מרדכי ארנין(
רוצה לישון דודקא איחה .אל כל אלה נוסף
עוד נווד אחד )ישראל גוריון( ,המחפש גם
הוא מיטה.
אלא שלא כל החוליות בשרשרת עשויות
מאותו תמר .מול יוסי בנאי ,הכובש את
הבמה כלהטוטר מילים! ג׳רמין אוניקובסקי,
ד,גודשת את הבמה ביצרים; אבנר חזקיהו
ומרדכי ארנון ,הלבושים היטב בתפקידיהם
הקומיים — מול כל אלד ,מתיצבות חוליות
רופפות ,שאינן מאפשרות לשרשרת להמתת
בעיקר אמורים הדברים לגבי אילנה עדן־
אלוני וישראל גוריון ,שאינם מרגישים את
עצמם על הבמה כחלק ממנה .יוסף כרמון
הוא מאומץ ונדחף יותר מאשר זורם ,ואילו
ברוריה אביעזר ,בתפקיד קישור בלבד ,היא
התגלית של ההצגה כשחקנית נעימה ו
גועשת.
ארלקינו היא הצגה שאינה פורצת ממס
גרת הבמה ,אך במסגרת זו היא ססגונית,
מהנה ,מסברת עין ואוזן.

★

יהודית מזרחי־רוניק בתצלומי האופנה
קופידון משחרר נזצה״ל

אנש□,
ת ש ר ו □ ת מ ו ר ת הנ שי א
עד היכן מגיעה דאגתו של משרד־החוץ
לאורחי המדינה ,ניתן להסיק מקובץ ה
הוראות ששלח משרד זה לכל מארחיו של
מהנדרה ,מלך נפאל ,שביקר לפני שבוע
בארץ .בין ההוראות הוקדש עמוד מיוחד
להרגלי האוכל המלכותיים ,בו צויין כיצד
יש להכין את התפריט המלכותי :א .אין ה
מלך .אוכל בשר־בקר ,בשר־סוס ,ולא סרטני
ים ודומיהם .ב .המלך שותה ויסקי ,ברנדי,
ג׳ין ,שרי ובירה ,וכן יין אדום ולבן ומש
קאות קרים בלתי־אלכוהוליים .ג .המלך מב
כר לאכול :תרנגולת ,ירקות ,אורז ,סירות,
פיתה בגדאדית .ד .מזכירו האישי של הוד־
רוממותו ,ר,נימנה על הפמליה ,אוכל אוכל
טבעוני בלבד .יש לזכור ששמו הוא :כא"

דה כאזי פושפא ראג׳ה בהנדארי.״

 0על שני אנשים שקיבלו את פני מלך
נפאל לא השפיעו הגינונים המלכותיים כלל.
ד״ר רענן וייץ ,ראש מחלקת ההתיישבות
של הסוכנות היהודית ,למשל ,קיבל את פג־
המלך בחולצה פתוחה וכשידיו תקועות ב
כיסיו .ואילו ד״ר אכרהם כירן ,מנהל
אגף העתיקות הממשלתי ,שהדריך את ה
מלך ופמלייתו באתרי העתיקות של קיסריה,

דיבר אל המלך כשסיגריד ,נעוצה בזווית פיו
והאפר נושר ממנה תוך כדי תנועות שפתיו.
• אורח נכבד אחר שביקר בישראל ערב
החגים היה ג׳ון דיפנבייקר ,מי שהיה
עד לפני זמן קצר ראש ממשלת קנדה .כא
שר יצא דיפנבייקר מאחת הכנסיות בנצרת,
נשאל לדעתו על סיכויי השלום בין ישראל
לארצות־ערב .השיב המדינאי :״אני מאמין
כי השלום קרוב הרבה יותר מאשר אתם
חושבים.״ הנכבדים הערביים שלית אותו
הרימו את ידיהם וראשיהם השמימה וענו:
״אינשאללה!״ בדיוק ברגע זה חלפו בשמי
נצרת  3מטוסי־קרב מדגסמיראד .אמר ראש־
הממשלה לשעבר :״אני מקתה שלא זד ,ה
שלום שאתם מתפללים אליו.״ • על אחד
מחלומות הביעותים שפקדו את הנשיא ה
מנוח׳ יצחק כךצכי ,סיפר השבוע מי
שהיה שלישו ,אלוף־משנה יוסף כרמל.
בחלום ,אותו חלם בן־צבי ב־ 12בפברואר
 , 1952ראה הנשיא את עצמו משוטט בחו
צות ירושלים ,עד שעבר בטעות את הקתים.
לפתע אחזה אותו בהלה :מה יקרה אם
יתפס בידי הירדנים? האם יזהוהוז האם
ידעו כי הוא הנשיא? סיפר בן־צבי לשלישו
על החלום.. :אילו היה הדבר קורה לפני
שנבחרתי לנשיא ,לא היה בכך אסון גדול
אם הייתי נהרג מכדורי הירדנים .עכשיו,
אס אפול בשבי ,אני עלול להמיט שואה על
המדינה הצעירה ומי יודע איזה מחיר תצט־
רך המדינה לשלם עבור שיחרורי.״ הנשיא
לא סיפר כיצד הסתיים חלום־הביעוהים.
★
★
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שזי פי ם ת מ ו ר ת ח ת י מ ה

ויוי דל־כיאנקו כחוף השקט
שעונים מעוררים במים
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★

★

שן ת מ ו ר ת ע בו ד ד.

על תחילת דרכו ככלכלן ,סיפר השבוע
ראש־הממשלה ,ליי אשכיל ,בעצרת חג
של ראשוני תנועת העבודה שנערכת בפתח־
תקווה .גילה אשכול על עבודתו בקבוצת
הפועלים בפתח־תקודה ,לפני חמישים שנה:
״נתמניתי לאקונום במטבח הפועלים .אחרי
יום עבודה מסרך בשדות ,הייתי מוכר ב
מסבה קציצות שהטבחית הבטיחה לי כי הן
עשויות גם מבשר .מצבנו היה אז בכי־רע
והחלטנו להדפיס כסף .הדפסנו פתקאות ו
אני הייתי צריך לחתום עליהן.״ יום אחד
נמאס ולאשכול לחתום על הפתקים .נ ט ע
הרפז הבטיח לו מנה אמארדין )מישמיש
מיובש( ואשכול השתכנע לחתום עוד ״ועשי
נו אז אינפלאציה על כל החזיתות״ • ה
בלש לשעבר ,דויד תדהר ,הוציא ב
ימים אלה את הכרך ה־ 13של האנציקלו־
פויה שלו חלוצי הישוב ובוניו .לרגל הוצ
אה כרך הבר־מצודה ,אמר הסופר בן ה־:66
״אני נרגש יותר מאשר אם הייתי מכניס
את בני מחדש לחגיגת הבר־מצווה שלו.״
• ארבעה חיילי צה״ל ,שודאי חירפו את
השחקן יוסף ידין כאשר סירב לקחתם
טרמפ במכונית האימפאלה המפוארת שלו,
ליד סיבוב מיכמורת ,יכולים עכשיו רק
לברכו על־כך .כעבור מטרים ספורים נמח
צה מכוניתו על־ידי מכונית־משא גדולה וכל
החלק האחורי שלה ,בה היו יושבים החיי

למרות שנישאה למולסי־מיליזנר ה ר ב ר ט
רוני ק ,המכהן כנשיא חברת מארז האמרי
קאית ,שבבעלותה נמצאים עשרות בחי־חרו־
שת למוצרי הלבשה בארצות־הברית והמד
רח־הרחוק ,למרות שזכתה בדירת מגורים
מפוארת באחד מאזורי המגורים האריסטוקר
טיים של ניו־יורק — בפארק אבניו ,ולמ
רות שלשרותה האישי עומדת משרתת צר־
פתיה ,ממשיכה מלכת־המים ומלכת־היופי
לשעבר ,י הו די ת מז ר חי ,בעיסוקיה ה
קודמים :נאומים למען המגבית וצילומי־
אופנה .היא מוצפת הצעות בשני התחומים
ואינה מספיקה להיענות לכולם .היפהפיה
הישראלית ,שאחד העתונים האמריקאיים הכ
תיר את נשואיה בכותרת .קופידון האהבה
הוציא את יהודית מזרחי מהצבא ',הספיקה
לפני צאתה לירת־הדבש במזרח־מרחוק ,להצ
טלם כדוגמנית אופנה עבור המג ,אחד ם־
עתוני האופנה המפורסמים בעולם # .מל
כת המים  , 1963ויוי אן ד ל־ בי אנ קו ,הופ
תעה לפני שבוע מקבלת הפנים ההמונית
והחמימה שערכו לה תושבי חיפה .היה זד,
שעה שסוכנות השעונים ויילר ערכה תח
רות פרסים בחוף־השקם ,בה הוזמנו מתנד
בים למשות שעונים מהים .ויויאן ,שהיתר,
צריכה להעניק את הפרסים לזוכים ,הופיעה
בביקיני שחור ,הוסעה לאורך החוף בספינת
משמר־החופים .למעלה מארבעת אלפים איש
באו לחזות במלכה ,הקיפוה ,ביקשו ממנה
אוסוגראפים ורצו אחרי מכוניתה .ויויאן,
שהחלה השבוע בלימודי הכנה לקראת בחי
נות הבגרות שלה ,הצליחה בקושי לד,חלץ.
• כמה קוריוזים משעשעים נפלו בחלקו
של עורך התוכניות של קול־ישראל ,ע מו ס
א טינ ג ר ,שעה שסייל ברחבי הארץ לצורך
הכנת תוכניתו החדשה שבילים וצלילים .בק
השאר מצא עמום ,שביקש מאנשים שונים
בדרכו לזמר את השיר הראשון המזדמזם
במוחם ,כי השיר הפופולארי ביותר בארץ
הוא — אספרנצה .כשהגיע עמום לראש-
פינה ,וביקש ממנהל בית־הססר במקום ל
שיר לו שיר ,מצא המנהל לנכון לפרט ל
עמוס את רשימת השירים העבריים החדשים
המשחיתים ,לדעתו ,את הנוער .במיוחד הת
קיף את מילות השיר המורה לזימרה .עמום
העדיף שלא לגלות לו כי הוא עצמו חיבר
את המילים • .מהומה רבה ליוזתה את
פתיחת מועדונו החדש של ר פי נ ל סון
בטבריה ,מינוס  .206ימים אחדים לפני ש
נחכר המועדק ,ניסו אנשים רבים להניע
את רפי מלצאת לגלות הטבריינית .אחד ה
אנשים שהציעו תעסוקה להרפתקן ,בעל עק
הזכוכית ,היה או די זו ה ר ,שהבטיח לו
לשתפו בתוכניתו שן ועין. ,בתנאי שיסכים
להוציא שן*.
★
★ ★

פסו ח* ה ש בו ע

• ש מ ח ה א ר לי ך ,סגן ראש עיריית
תל־אביב. :חיפה מלוכלכת לא־פחות מתל•
אביב ,אלא ששם עוזר לה הר הכרמל על
מורדותיו .כל רוח מצויה מסריחה את ה
זוהמה ומסירה את האבק.״
ה כנ ס ת
יו ש ר ר א ש
׳• ס ג נ י ת
כ כ ה אי ד ל סון ,בנאום בפני הקהילה ה
ציונית בסאו־פאולו שבבראזיל. :אני באה
ומוצאת בעיר אחת ארבעה שליחים של ה
קרן הקיימת לישראל; מד .עושים ארבעה
אנשים אלה כאשר צה״ל כבר גאל את כל
אדמת ארץ־ישראל?״
• ה ציי ר א כ ל סן . :לא איכפת לי
אם המבקרים כותבים עלי רעות ,ואפילו
לא איכפת לי אם הם כותבים על הקולגים
שלי סובות*.
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