כהן  :״עוד כאשר הייתי שליח בחלב ש
בסוריה ,וריכזתי את פעולות החלוץ הדתי
שם ,הגיעו מהארץ שליחים מיוחדים ש
ביקשו תלמידים למוסדותיהם .מכיוון שה
נערים היו ברובם בני משפחות דתיות ,היו
הוריהם מתייעצים עמי תחילה אם להתיר
להם לעלות.״ את בקשת נציג מוסד הס
תדרותי דחה אז יונה ,אישר את בקשת
רחל ינאית כן־צכי .״היא לא ב
מזרחי,״ השיב ,״אבל היא אשת יו״ר הוועד
הלאומי ,ולא תוציא את הנערים לשמד.״
ינאית ,שהתרשמה מן התנאים הקשים בהם
עבד כהן ,השיגה עבורו תוספת־שכר :חצי
לא״י לחודש ,״לקניית פירות״ • .בדיחת
השבוע ,סיפר סגן יו״ר הכנסת ישראל
ישעיהו  :מסעדה מוסקבאית הודיעה שהיא
מסוגלת להגיש כל מנה שתוזמן אצלה —
ולא ,תשלם למזמין  100דולאר .תייר הח
ליט להתחכם ,הזמין מנה של זנב ג׳יראפה
עם תפוחי־אדמה .הוא הוזמן לחזור למחרת.
כשחזר ,ראה ג׳יראפה קצוצת זנב בפתח,
הבין שהפסיד .אך לתדהמתו הוגשה לו פלא
טה ו־ 103דולאר .״יש לנו זנב,״ הסביר ה
מלצר ,״אך חסרים לנו תפוחי־אדמה*.
★
★
★

ת ס רו ק ת א ש ת ה א דו ף

חנה מרון תופפת את פוקם *

החזזייה המרשימה ביותר שהביאה עימה

״מה יקרה —

קות אירופיות או אמריקאניות.
ג׳רי נאלץ ,איפוא ,למצוא את לחמו ב
תזמורת ריקודים .הוא ניגן במועדון מוחי
ביפו ,אך הפסיק את עבודתו עקב סגירת
המועדון ,מבלי שקיבל את משכורתו .לאחר
מכן עבד תקופה קצרה במועדון אדריה
בתל־אביב׳ אולם פוטר מעבודתו בטענה כי
אינו משתייך לאגודת־ד,מנגנים הארצית .ה
סיבה האמיתית לפיטוריו :מורת־רוחם של
הנגנים האחרים באותו מועדון ,שחששו מ
תחרות.
ו ל ב סו ף נוכח ג׳רי כי לא יוכל למצוא
בארץ את מקומו ,החליט לעזוב את ישראל.
הוא הצטרף לתזמורת המלווה את הזמרת
יפה ירקוני ,חסך תוך זמן קצר את הסכום
הדרוש לכרטיס־נסיעד ,ושם פניו לפאריז,
שם מצפה לו עבודה באחת המעולות ש־
בתזמורות הג׳ז.
המלצרית צעקה .מסיבת־הפרידה ש
ערבו לג׳רי חבריו ,נגני הג׳ז ,היתה אולי
אחת ממסיבות־הפרידה המוזרות והעצובות
שהיו אי־פעם .הם הזמינוהו עמם למועדון
עומר־כיאם היפואי ,ביקשוהו לנגן אתם ל
פחות בלילה האחרון לשהותו בארץ.
ג׳רי בא למועדון אחרי סיום התוכנית.
נוהג מקובל הוא כי נגני הג׳ז מזמינים
את חבריהם ,הנוכחים במקום ,להחליפם
בנגינה .אולם נגן כלי ההקשה סירב לפנות
לג׳רי את מקומו .לבסוף ,לאחר הפצרות
רבות ,התיר לג׳רי לנגן ,והתזמורת עברה
לסגנון הבלוז .הקהל המצומצם ,שנכח אותה
שעה במועדון ,מחא כפיו בהתלהבות ,אולם
הדבר לא נשא־חן ,משום מה ,בעיני עובדי
המקום.
המלצר ניגש אל ג׳רי׳ ביקש ממנו להפ
סיק .״כאן לא ג׳ם סשן,״ נימק.
ג׳רי עזב את המקום ,וחבריו הצטרפו
אליו .הם נכנסו לאחד הבניינים החרבים
למחצה שבסביבה ,הצופה אל הים .לא היה
מצב־רוח לדבר .הם שכבו על הארץ ,נעצו
עיניהם בשמיים ,עישנו מקטרת קטנה אשר
עברה מאיש לאיש ,ושקעו בהזיות.

מאוזורי ה קל עי ם
גלגולו ש ל ניגון
תקליט חדש ,שיצא בקרוב לשוק ה
ישראלי ,יכיל אוסף שירים מיוחד במינו.
יהיו אלה שירי־אסירים ,שמילותיהם ומנגי
נותיהם חוברו בידי אלמונים בבתי־הכלא
הצבאיים של צר,״ל .בזמנו אסף גברי בנאי,
איש להקת התרנגולים ,שירים אלה ,הרכיבם
במסגרת תוכנית ,אותה השמיע במועדון
בכחוס הירושלמי .חלק מהשירים זכו לפופו
לאריות רבה ,הושרו בהזדמנויות שונות.
המלחין יוחנן זראי שמע אותם עוד בהיותו
בפאריס .כשחזר לישראל החליט לעבד את
המנגינות הפרימיטיביות .עתה עובדים גברי
ויוחנן על הוצאת התקליט .״הוא עוד יהיה
שארל אזנאבור של ישראל,״ ניבא זראי על
בנאי הצעיר • .אחרי חודשים של
עבודה מאומצת עומדת שלישיית גשר־היר־
קוו להציג את עצמה בפני הקהל הישראלי.
השלישייה ,המורכבת מאריק איינשטיץ ,בני
)״הדודאים״( אמדורסקי ויורם גאון ,תגזדן
את הנוף המוסיקאלי בארץ .סיפר אריק:
״אני פשוט נהנה לבוא לחזרות .אין בזה
הרבה תנועה ,כי אנחנו לא תרנגולים ,אבל
לעומת זה יהיו משחקי אורות.״
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יהודה פוקס .בחזרה הראשונה ,שעה ש
חנה היתד ,צריכה להרים בתנופה את פוקס,
להטילו מעבר לכתפה ,ולהכותו בצווארו,
חששה לגעת בו עוד לפני שלמדה את התר
גילים .״מה יקרה אם ישבור רגל או את ה־
מיפרקתי״ שאלה בדאגה .לצורך הנפילה הו
באו מזרונים מיוחדים עבור פוקס ,אולם
הוא מכין כבר את עצמו לבמה ,עליה לא
יהיו מזרונים • .אגב ,שאול ביבר ,קצין
החינוך של גייסות־השריוז ,הפך לא מכבר
אב לבת .הידיעה הגיעה אליו בחצות הלילה.
ביבר נטל עימו את ידידיו ,דן כךאכלוץ
ושחקן הקאמרי אורי לוי ,ובשעה שתיים
אחר־חצות התגנבו דרך פירצה בגדר בית־
החולים בילינסון .הם הצליחו להגיע עד ל
מיילדת .דן הרגיע אותה במילים :״אנחנו
האכזב״ וכולם נשקו לה לפי התור # .תק
רית בלתי נעימה אירעה לאחרונה למלכת־
היופי אסתר כפיר ,שעה שביקרה ב
חברת ידיד במועדון התיאסרון החיפאי .היא
רקדה עם ידידה בטוויסט לוהט ,ותוך כדי
ריקוד התפתחה בינם לבין זוג בני ספש־
עשרה התחרות סמוייה .בסוף הריקוד ,לקול
מחיאות־הכפיים של הקהל שעמד מסביב,
ניגש מנהל המועדון ,עם בקבוק משקה קטן
בידו ,אל המלכה והכריז :״לנערה היפה
ביותר  . . .״ הקהל הפסיקו בזעקות־מחאה,
והמנהל נאלץ למסור את השי הסמלי לידי
בת הזוג השני ,צעירה חיננית בשם איכט
ואקרט ,המופיעה במועדון החיפאי.
★ ★ ★

מכה ל ח ב ר
ההפתעה האחרונה של התיאטרון הישרא
לי ,שולמית אדר ,הכובשת את לב
הצופים בתפקיד הנערה הנכה במחזה ביבר-
הזכוכית המוצג על ידי תיאטרון זוית,
זוכה לאחרונה לביקורים רבים ותכופים
מאחורי־הקלעים .כי רבים מהצופים מסרבים
להאמין שאין היא נכה במציאות• .
כתבי העתונות שהוזמנו השבוע לחזות ב
צילומי הסרט סאלח שבתי ,נתקלו בצורה
מקורית של שיכנוע לכתוב טובות על ה
סרט .כל אחד מהם קיבל המחאה על סכום
של לירה אחת ,עליה היתד ,מודפסת תמו
נתו של חיים טופול בתפקיד סאלח.
אולם על ההמחאה היתד ,רק חתימתו של
מפיק הסרט מנחם גולן ,ואילו הבנק פורע
את ההמחאה רק בחתימת שלושת מפיקי ה
סרט :גולן ,טופול ואפרים קישץ .ה
כתב יהושע שגיא החליט שאותו אי-
אפשר לשחד בסכום כה זעיר ,דרש שירשמו
לו המחאה על סכום של מאה ל״י .מוסול
וגולן חתמו על המחאה כזו .עתה נותר לו
לקבל רק את חתימתו של קישון ,דבר
שנחשב מעבר ליכולת אנוש • .תופעה חד
שה במשחקי הכדורגל התגלתה השבוע ל
צופים בתחרות בין קבוצות הפועל מרמת-
גן ומפתח־תקוזה ,שנערכה בפתח־תקווה .מ

 מפילה אותו ארצה -— אם ישבור —

אנשים
זנ ב שד גיי ר א מ ה
נשיא־המדינה ,זלמן שז״ר ,נתקל בעת
ביקורו בבית הוועד־הסועל ,השבוע ,בחונא
המפורסם ,שהזעיף את פניו אליו .תמה
שז״ר לפשר כעסו ,ואז הסביר לו חונא:
״חיים וייצמן זכר להזמין אותי לכוסית
אחרי שנבחר לנשיא .יצחק בךצכי גם
כן זכר לכבדני בכוסית .ודווקא אתה ,שרק
אני ואתה נותרנו מהראשונים ,לא הזמנת
אותי.״ הנשיא מיהר להזמץ אותו להצטרף
אליו לארוחה .חונא דחה את ההזמנה :״היית
צריך להזמין אותי במועד!״ ולא נכנס ל
מכוניתו של הנשיא • .הדי שביתת האקדמ
אים נשמעו השבוע בוועדת הכספים של ה
כנסת .ח״כ מפא״י אכרהם הרצפלד
קרא ברוגזה :״האקדמאים הם חסרי כל תר
בות!״ על כך מיהר להגיב נציג חרות ב
ועדה ,ח״כ )וד״ר למשפטים( יוחנן כדר ז
״אם כן ,אני מודיע שאני מצטרף לאקדמ
אים.״ • פנינת־השבוע בכנסת יצאה מפי
שר־המשפטים ,ד״ר דו ש יוסף ,שעה ש
השיב להצעת־חוק של ח״כ אגודת־ישראל,
שלמה לורנץ ,בדבר ביטול מעמדה ה
חוקי של האשה הידועה בציבור  :״חבר־
הכנסת לורנץ,״ פנה השר ,״האם אינך מח
שיב את המילים הרי את מקודשת לי? האם
אתה לא מבחין בין איש ההולך לשכב עם
אשד ,בלי שאמר את המילים האלה ,לבין
איש ההולך לאשר ,אחרי שאמר אותן?״ •
הידיעה על כוונות מפא״י להקים זרם חינוך
דתי ,שיתחרה בחינוך הממלכתי־הדתי של ה־
מפד״ל )ראה במדינה( ,העלתה השבוע כמה
זכרונות על ראשית מלחמת ציד־הנפשות בין
שתי המפלגות .סיפר סופר הצופה יונה

 מחייכת בנצחון— רגל או מיפרקת ?״

אשתו של אלוף יצחק רבין ,שליוותה
אותו בעת ביקורו בארצות־הברית ,נוגעת
דוזקא למספרה .מארחיה של אשת־האלוף
הביאוה לסידור תסרוקתה לספר האישי של
ז׳קלין קנדי • .חנה מרון החלה ל
קבל השבוע את שיעורי הג׳ודו שלה מידי
רב־סרן שאול כיכר ,לקראת הופעתה ב
מחזה המיליונרית שיעולה בקאמרי .באחד
הקטעים במחזה צריכה חנה להדגים כמה
תרגילי ג׳ודו מיקצועיים על בן־זוגה למחזה,

אחר שכיום מחמירים בעונשים לגבי הכאת
שחקני הקבוצה היריבה ,מצא כדורגלן הפו
על רמת־גן ,שלמה לוי ,פיתרון .הוא מצא
פורקן ליצריו ■הכאת חברו לקבוצה ,צכי
היימן .היה זה אחרי שלפני המשחק מתח
היימן את חברו כי נופה מסגל הנבחרת .ב
הפסקה ,לעיני אלפי צופים ,ניגש לוי אל
היימן ,הנחית לו מכה בשיניו ,שבר לו
חצי שן וקרע את חולצתו .בקושי שוכנע
היימן לחזור למגרש ולהמשיך לשחק.
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