במדינה
ישראלים בחר־ל
היהוד■ הנודד
קלוד קיפנים ) .(28שלמד פעם פנטומימה
אצל מארסל מארסו ,וכתלמיד מצטיין אף
זכה להופיע יחד עימו על בימות פאריס,
לא היה מעולם שיכור הצלחה.
כשעלה לישראל ,הלך בדרך כל בשר:
בתחילה לצבא ,ואחר־כך לקיבוץ .אך כל
אותה עת היתד ,הפנטומימה כאש עצורה
בקירבו.
הוא עזב את הקיבוץ ,עבר לתל־אביב
עני וחסר־כל ,השתכן בצריף ליד שפת־
הים .זה לא הפריע לו ,כמובן ,לארח בו
את מארסו ,באחד מביקוריו הקודמים ב 
ארץ.
שום מוסד לא עזר לו ,ואף לא קרן־
תרבות אחת סייעה לו .הוא הקים לבדו
להקה ,הופיע בתוכנית אנשים וחלומות,
קצר יחד עם הצייר עמירם שמיר )תפאורה(
והמלחין נועם שריף )ליווי מוסיקאלי( בי
קורות נילהבות.
אך חלום ההצלחה ניגנז חיש מהר .ב־
דאבון־לב התלונן אז קיפניס ,כי ביקורות
חיוביות אינן בהכרח סימן להצלחה קום־
תית .הקהל לא נהר להצגה.
לבסוף נשבר ,עזב לפני שנתיים את ה
ארץ.
ואז בא השינוי הגדול.
הישראלי האמיתי .האמן הגולה ה
חל בסידרת הופעות באירופה ,זכה לשב
חים בבלגיה ,בדנמרק ,בהולנד ובצרפת.
הוא לא שינה דבר בתוכניתו ,המשיך גם
שם להציג את הווי הקיבוץ הישראלי ואת
הווי העיירה היהודית.
השבוע ,כששאל מארסו את מלוויו היש
ראלים מה עלה בגורלו של תלמידו ועמיתו,
לא ידע איש מהם להשיב לו על כך .יתכן
גם שידעו את התשובה ,אך התביישו בה.

קיבוץ ,עין־חרוד .היא מורה למתמטיקה.
זה בא לה ,כנראה ,מהשאלה ששאלו אותה
בבחינות הכניסה לפלמ״ח :״כמה מטרים
מרובעים בדונם?״
קיום הצוואה .לבנות הפלמ״ח לא
היתד ,רק השכלה מתמטית או סתם כושר
קרבי .הן גם הצטיינו בתושייה .הן ידעו
כיצד להגיב על המקום.
כאשר חווה אדמון )כיום מושבניקית ב־
שדמה אשר בשפלה( נקראה לבניין מכבי-
אש בחיפה ,בו נערכו בחינות לקורס מד־
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אולם היא היתד■ כתובה ,שחור על גבי
לבן ,בעמודי היומון האמריקאי החשוב ה־
ניו־יורק טיימס ,שכינה אותו בתואר ״ה
שחקן הישראלי האמיתי החדש״.
הביקורת האמריקאית השוותה אותו ל־
צ׳ארלי צ׳אפלין ,קבעה כי קיפניס ״מבטא
במישחקו את עיקר הבעיות של המדינה
הישראלית החדשה״ .היא לא ידעה ,כנראה,
שהוא חדל כבר מזה שנה להיות ישראלי,
הפך לאמן יהודי נודד.

זכרונות
״פיקד■ עלינו!יי
היו ימים בהם היה ישראל גלילי מסתובב
קרת ,חובש משקפיים ועונב עניבה והאיש
מספר שנים של ההגנה .קצין המיבצעים
ייגאל ידין ,היה שתם צעיר שלבש מכנסיים
קצרים ,מעיל־עור וכובע ברט.
באותם ימי מחתרת גם היו בפלמ״ח
מפקדות קרביות .כמה מהן נתכנסו לפני
שבוע ,העלו זכרונות לכבוד חצי יובל ה־
פלמ״ח.
אחת מהן ,עמליה שמאלי ,קצינה ואלחו-
טאית ,נשואה כיום למפקד הנח״ל ,סגן־אלוף
צבי שמאלי .היא אם לארבעה ומורה ב 
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מפקד גלילי
עם קרחת ועניבה
ריבות נשק ,נתקבלה על־ידי יעקב דוסטרו־
בסקי וייגאל סוקניק*.
אמר סוקניק :״נניח שאנחנו חייליך —
פיקדי עלינו!״
חווה לא הבינה חוכמות ,הורתה לשני
המפקדים הבכירים של ההגנה לעמוד על
רגליהם ותירגלה אותם בת״ס )תרגילי־סדר(
משך רבע שעה.
מפקד הגנה אחר שלמד להעריך את בנות
ה&למ״ח היה משד ,זליצקי )כיום שר־
התחבורה משה כרמל( .הוא ניהל ■את קורם
הנדמים הראשון של הפלמ״ח בדליה .ב
קורם ,בן  114המשתתפים ,בלטו שלוש
בנות.
זליצקי החליט שהבנות מתאימות במיוחד
לענייני תרבות והטיל על שוריקה ברוורמן
לערוך אזכרה למשורר שאול טשרניחובסקי
שנפטר באותו שבוע.
שוריקה ,שהתפרסמה יותר מאוחר כ־
צנחנית ביוגוסלביה ופעילת־רכש באירופה,
ריכזה את חניכי הקורס בחדר־האוכל של
דליה .כשנתן זליצקי את האות להתחיל ב
אזכרה ,קמה שוריקה לעשר שניות ואמרה:
״טשרניחובסקי ביקש בצוואתו שלא יספידו
אותו ,ואני מקיימת את בקשתו ! ״

מחן

פנטומימאי קיפניס
בלי קופה וקהל
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בתיאבון !
כבר ידוע כי כל אחד משני מיליון חמש
מאות ארבעים ושמונה אלף הישראלים אוכל
לא רע .בלשון סטטיסטית :הישראלי צורך,
בממוצע 2829 ,קאלוריות ליום )העולם הזה
.(1514
אבל איך אוכלים את זה? ממה ,בעצם,
מורכבות המיליון וכמר ,עשרות אלפי ה־
קאלוריות שהישראלי צורך משך השנה?
קודם כל חיטה ,ממנה אופים ,כידוע,
לחם 101 .קילוגרם לשנה .וגם תפוחי־אדמה
) 32קילוגרם( וסוכר ) 34קילוגרם( ואורז
)ששה קילוגרם(.
לרוויה! וזאת רק המנה הראשונה .ה
ישראלי אוכל משך השנה יותר מ־ 112ק״ג
ירקות;  31ק״ג אבטיחים;  22ק״ג תפוזים
וכמעט עשרה ק״ג בננות.
יש לו תיאבון לישראלי .כמעט שלושה
קילו זיתים לשנה וגם  300גרם צימוקים.
כ־ 16קילו בשר־בקר וכמעט  27קילו בשר-
עוף.
שלא לדבר על  1200גרם דגים מלוחים,
הגורמים לצמאון הגדול ,המחייב שתיית 66
ליטר חלב־בקר ועשרה ליטר חלב־צאן ל 
שנה.
* לאחר מכן יעקב דורי וייגאל
הרנזטנ״ליס הראשון והשני של צה״ל.
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לצילומי פרסומת ואופנה
אין צורן בנסיון קודם.

פרטים:

בטרפליי
מרכז אופנה ודוגמנות
דיזנגוף  ,202תל־אביב
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