
ריזראת רבה חכמה1ארבל נפתלי
ובדין בדת בקבוצה חתונה

 נעשו כבר המוקדמות ההכנות כל
 להתחתן שעמד הזוג׳ רצון לשביעת

 משמש שהוא כיוון החתן, היום. בערוב
 להכנות פנוי זמנו אין כמזכיר־חוץ,

שכ על הכל הוטל כך ומשום בכלל,
 וגזרה עמדה המסכנה. הכלה של מה

וכת כרטיסים, בצורת לבנות פיסות־נייר
 (בעפרון מעוגל, בכתב־יד עליהן בה

בשו למטה, לנישואין. הזמנות כמובן)
 החתן השמחה בעלי חתמו הגליון, לי

 צויינו לא ההורים שמות — והכלה
השאר... ככל מוזמנים הם גם — כלל

 כמה אנו המרכזית, בתחנה נפגשנו
המש מקרובי ואף והכלה, החתן מידידי

 באה יום אותו הצעיר. הזוג של פחה
 מדרום־ הקבוצה מחברי אחד של אמו

 לחוג אותה אף הביא אפריקה,׳-והוא
 של הנישואין מאורע את הקבוצה עם
ותיקים. זוג

 ה״עולה בפנינו הצהירה — ובכן —
מת כיצד נראה — באנגלית החדשה״

בישראל!... כאן אצלכם חתנים
 נסיעה של ומחצה כשעתיים לאחר

 צריכים היו בו מקום לנהלל, הגענו
 היה הקיבוץ. של כלי־רכב לנו להמתין

 על ירדה כבר וחשיבה ערב, לעת זה
 לכלי־ וממתינים עומדים ואנו הארץ,
לא מבעד בקעו לפתע המקווה. הרכב
 נשאו הכל ; ורעמים קולות־נפץ פלה

 גשם, מחשש בבהלה השמים אל עיניהם
 וכוכבים לגמרי, בהירים היו השמים אך

הא לפחד כמגחכים ולכאן לכאן קרצו
 ותוהה, עומד המוזמנים קהל עוד דם•

 טרקטור תרועות בקול הגיח ולפתע
 מעלה עגלה אחריו הגורר בעל־גלגלים

 בחשש־מד, תחילה הביטו האנשים ריח.
 אך להסעתם, שהועמד המשונה ביצור

 ובעזרתם, הקבוצה חברי של בשידולם
 את עמהם נושאים כשהם עולים החלו

השונים. צרורותיהם
 נשמו והנוסעים לנוע, החל הטרקטור

 אמות אלא לזוז הספיק לא לרווחה.
במ שבא ג׳יפ הדביקו ולפתע מספר׳

:קול־בלהות נשמע הג׳יפ ומתוך עוף,
! עצור חיים עצור, — !! —

קפץ הג׳יפ ומתוך נעצר, הטרקטור
:המשק מרכז שמחה,

כבה המנוע שוב. התקלקל הטנדר —
הש להדליקו. יכול איני ושוב לפתע,
 כבר הוא הטנדר, ליד הרב את ארתי

 כיצד היא השאלה אך עליו, ישגיח
-----למעלה להביאו

מאן היקשה — ? כוונתך , למי —
 את או הרב, את — מאחור דהוא

י... הטנדר
 השיב — שניהם את למעשה —

 לגרור יותר קשה יהיה אך — שמחה
— הרב... את להביא מאשר הטנדר את

 — ? לעשות בדעתך מה ובכן, —
הטרקטוריסט. שאלו
או לקבוצה, למעלה לעלות רצוני —

האור אחד של מכונית שם אמצא לי
 לרא־ הרב את להביא בה ונרד חים׳

אחר־כך. נגרור המכונית את :שונה

 לנשוף והחל ממקומו זז הטרקטור
 התיישב שמחה הקשה. בעלייה ולגנוח

:באזני ולחש לידי,
 את לנקות הספקנו לא אפילו —

 בו שהובילו מהזבל הזה ה״טריילר״
 דיבור כדי ותוך — היום.... בשעות

 מלא מבט והיפנה בבושה, אלי חייך
לנוסעים. רחמנות

 פנה הטרקטור, כנף על שישב אמנון,
 רעש על שגבר צעקה בקול שמחה אל

הטרקטור:
 לחגיגת ניסע מתי שמחה. נו —

?... נישואיך
הטהקטוריסט צעק — ! בקרוב —

מה עינו את שיסב מבלי בהחלטתיות,
דרך.
 כל את ביניכם שקבעתם כיון —

 איני — שמחה השיב — הסידורים
ולשתוק... לישב אלא צריך

נתגלה נסיעה של שעה כחצי לאחר

 כילו מואר כשהוא חצר־המשק, באופק
האו חדר המאורע. לרגל באור־יקרות

 שעטו חלונותיו עשרת בכל נצץ כל
 ניירות־צבעו־ קישוטי ; חדשים וילאות

בתקרה. לו תלויים היו נין
 וקרוביו, אמו פני את קיבל החתן
:מיד מהם ונפרד לחדרו, הוליכם

בפני התנצל — מאוד עסוק אני —
 — במהרה אחזור !כאן שבו — הם

החוצה. נחפז בצעד ומיהר

 הי- מידידי אחד של לחדרו פניתי
 קבוצה, באותה הוא גם חבר תיקים,

 היו ראיתיו. שלא רבים חדשים ומזה
 על נסבה והשיחה חברים, מספר שם

 שנישאו, חברים על :שונים נושאים
 רוח לפי הכל שנולדו, תינוקות ועל

 ותיקים, לוחמים בין וכרגיל הערב...
 שנפלו חברים על גם הדברים נסבו

 אותה לנכים. והפכו שנפצעו וחברים
:בהתרגשות וקרא לחדר אחד פרץ שעה
 בעל של שמו היה זה — דונדה —
— י !! מיד לבוא מוכרח אתה — החדר
? ההתרגשות מה בשל ? קרה מה —

דונדה. שאלו —
 השחקן זה יודע אתה קלצ׳קין, —

— למשק... הגיע מ״הבימה״,
להת צורך יש כך משום ובכן, —
— י... רגש
 השיב — הענין בואו בעצם לא —

את עלה הוא תאמין, לא אך, המודיע,

 זועם הוא ועתה רגלי, העלייה כל
 אך להרגיעו, מנסה אברהמ׳ל כולו.

 ייערך מעט עוד לאברהמ׳ל, זמן לו אין
 לדבר יודע הרי אתה הנישואין... טכס
 יכעס שלא קצת אותו ״תבלבל״ יפה׳

- כך... כל

 חזר מספר דקות וכעבור יצא דונדד,
ספור חליפה היה לבוש לצידו. והשחקן
 אפורות מכנסים מנוקד, מעיל טיבית,
כו הסיר לראשו. מצחיה בעל וכובע

 וגבות בהיר צהוב שיער נתגלה בעו,
 לשתי מעל כחיצים השלוחות עבותות

 דונדה אל מיד הצטרפו החברים עיניו.
המס השחקן את לנחם ידו על ועזרו

 לא שהדבר לעומתם טען הוא אך כן,
 הנהו כלל ובדרך כך׳ כוי עד בו פגע

 הכנרת, לצליחת נרשם ואף ספורטאי
 החברים אך מזלו. לרוע התקיימה שלא

 אף אחד הרף, ללא ״לנחמו״ הוסיפו
כנו לשמש יכול שהמקרה ואמר העיז
וי השחקן קם לבסוף לרשימה... שא
החוצה. צא

 — אוויר־צח... לשאוף רצוני —
החדר. את בצאתו התנצל

 נתבשרנו צפייה, של כשעתיים לאחר
 בגיל רב זה היה הרב. את הביאו כי

העדה מבני שחור, זקן בעל העמידה,

העתונאיס באל
 ההכנות את מלווה עצומה התענינות

 בפברואר 16ב־ שייערך לבאל־העתונאים
 בית להקמת מוקדשת הכנסתו וכל

 כל ז״ל. סוקולוב נחום ע״ש העתונאי
 החברתי המאורע לקראת דרוך הציבור

העונה. של הידיעה בה״א
 אך אתמול, החלה הכרטיסים מכירת

 בזרם ההזמנות הגיעו לכן קודם עוד
לה יכולים המוזמנים ומתגבר. ההולך

 אגודת במשרדי הכרטיסים את שיג
 ,27 רוטשילד שדרות ת״א העתונאים,

 9—1 בשעות ,6264 בטלפון או בכתב
לצ מתבקשים המזמינים הצהרים. לפני

 המלאה, כתבתם ואת שמם את יין
 בצורת שתהיה התכניה, על שיירשמו

 ידי מעשי צבעים, בשלל קטן ספרון
בם. יוסף הצייר

 ״עתון ספק, ללא יהיה, הנשף ״מסמר״
 בית־ מאולמי באחד שיוכן הבאל״,
 מטובי מורכבת מערכת ע״י הבימה,
 זה עתון העברית. בעתונות הכחות

 חצות, אחרי הבזק, במהירות שיודפס
 הווי פרקי ובסאטירה בהומור ישקף

 של רשימה בעתון יידפסו כן וציבור.
 מן וצילומים בבאל המשתתפים כל

הנשף.
 יוק־ העתון מתוך מובחרים קטעים

ברמ וישוררו וקריינים אמנים ע״י ראו
 הע־ בית־הבימה. אולמי לכל קולים

 אחר שתים לשעה סמוך יוצא תון
כר מסתיימת, בה השעה היא חצות,

הבוקר. עתוני הדפסת גיל,

 אחד ליד מקומו תפס הוא התימנית.
 הכתיב והחתן בחדר־האוכל, השולחנות

חלי לבוש היה החתן הכתובה. את לו
 היתד, והכלה לצוארו, עניבה וענוד פה

 לבן וצעיף לבנה משי שמלת לבושה
 וכדין... כדת חופה — פניה את כיסה
 מן איש אף הכתובה, את קרא הרב

 מכל דבר וחצי דבר הבין לא הנוכחים
 הכל מיד עטו החופה, לאחר שאמר.

זל עיניה — המאושרת האם הזוג. על
שתזכה האמינה לא :דמעות־גיל גו

 כדת נישא הקיבוצ׳ניק בנה את לראות
מע הם יותר והצעירים וישראל. משה
 מנהג במין נאחזו — יותר עוד שיים

חיב הצעירה, הכלה את הקיפו משונה,
 פיה, על לה ונשקו זה אחר בזה קוה

 העלתה הכלה החתן... של לבו למגינת
 מידיהם, להיחלץ ניסתה בלחייה, סומק

 כיוון לה, מניחים אינם הנותרים אך
לסיים. עליה חובה שהתוןי״לה,

 הכל החופה. לאחר נמשכה ההילולא
 — חגיגית ערב ארוחת מגישים שרים,

 מתוק והבשר בשר״, ״ללא ביום בשר
 בלבד. סיבה מאותה שבעתיים, לחך

 של־ אפיקורסיות דעות מביעים האורחים
 שחשבו כפי רע לא כלל קיבוצ׳ניקים

זלי איזה ראו :לכך והראייה תחילה,
לה...

 נמשכה השמחה דבר, של קיצורו
 בריקודים. החלו ולאחריה מספר, שעות

 ומיד ריקודי־עם, רקדו מספר דקות רק
 הזקנים ״סלוניים״... ריקודים לאחרי־כן

 להשכים היו שצריכים האורחים, ושאר
 לישון. ושכבו האולם את זנחו למחרת,

 ופחת. הרוקדים מספר הלך מהרה ועד
המז מקומו ממלא עם בחדר עמד החתן

 להיעשות הדרוש את לו והסביר כיר
 פשטה ובהדרגה למחרת, העבודה ליום

 אף חולין. ולבשה החג את הקבוצה
 מעל הלוח את הוריד העבודה סדרן

 סדרי את וקבע בניחותא התיישב הקיר,
 רוקדים זוג רק המחרת. ליום העבודה

 במרץ, המשיך בריקודיו, המשיך אחד
או הסובב כל עם התחשבות כל מבלי
 כאילו בחום־נעורים, ורקד סבב תם,

 על העוטה החול את לסלק ביקשו
הקודש.

 הרף ללא המשיכו, והם ניגן הפטיפון
נפסק... הבלתי הריקוד :קץ וללא

ק = יי״ בחל זאב מאת / בליבלרות ז3ל
הזמן. אחרי... פעם לא באות ביותר העזות ההתגלויות

*
״פרוטה שווים אינם שוב חיי !עולמי ״תם :תגיד אל ! 
 של בדייקנות החיים ידי על מבוקש שהוא שעה בן־אדס כל בחיי זמן בא

 עליך, ופוקד נשמתך עומק עד מחרידך מגבוה שקול שעד, זמן בא מצפן, מחוג
!התייצב קום,

 גורלך כי סהרורי, של ובביטחה עצומות בעינים הקריאה לקראת צעד ! לך אז
— ! שעתך צלצלה כי ! קורא אשר הוא

ביותר. הגדולות הלהבות פעם לא דועכות כבוי מבט תחת
*

 היא מאד קרובות לעתים לאשמתו, ראייה תמיד אינה הנידון האיש שתיקת
ולמשפטו. לאספסוף מוחלט בוז של ביותר העמוק הביטוי

*
 כך. לאחר רב זמן מיתתו את מבכה קרוע מיתר
ממעשיו. חיים מאריך האיש זכרון

*
׳הרחמים. בעלי הם... ביותר לנו המכאיבים

*
 :בוכה והקהל צוחק שהשחקן יש
 ;צוחק והקהל בוכה שהשחקן יש
ירד..: טרם המסך ו... שוקעת שהבמה יש אך
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