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העדלאידע... את זכרנו
 פורים הוא הרי ,1935 במרץ 21ב־

כמקו מאד, התיכון הים סער תרצ״ה,
 הקמנה הצרפתית האניה באביב. בל
 ״ספינקס״, — ממרסייל ארצה עלינו בה

 היתד, כאילו הגלים ידי על טולטלה
כו נדרנו מעמד באותו דייגים. סירת

 הבאה בפעם ארצה לעלות נדר לנו
ל ג ר  סיפונה על עוד לדרוך ולא ב

 היה אביב תל נמל אניה. שום של
 הישיש המייסד של בדמיונו רק אז קיים
 ובגלל ז״ל, דיזנגוף מאיר העיר של

 לנמל להכנס אנייתנו יכלה לא הסערה
 דרכה את לעשות נאלצה היא ז יפו

 לראש ברכבת נסענו משם לחיפה,
 אכן, אביב. לתל באוטובוס ומשם העין

 מתל הדרך נמשכה תמים יום כמעט
וב ברכבת באניה, אביב לתל אביב

 אלא בפורים, לא והגענו אוטובוס,
 ידענו לא אז בלבד. פורים בשושן

הקו ביום שנערך שה״עדלאידע״, עוד
 שעוד ידענו לא אז האחרון. יהיה דם

 —איטליה,, מלחמת תפרוץ השנה באותה
התי הים אזור כל את שזעזעה חבש׳
 השנה שבאפריל ידענו לא אז כון.

תפ 1939שב־ המאורעות, יפרצו הבאה
ובעק השניה העולמית המלחמה רוץ

 אכן, שלנו. השחרור מלחמת בותיה
 שנה עשרה חמש שבמשך ידענו לא
 שערנו ולא בארץ שלום ישרור לא

 היהודי העממי החג פורים, שדוקא
 בעד המחיר את ישלם ביותר, היפה
ההיסטוריה. פשעי

 חווייה היתד, אביב תל עם הפגישה
 קור־ ברומני שם נאמר כיצד מזעזעת.

 מבט לפי ״אהבה היתר, זו טס־מאהלר,
 על עמוק נחרת פרט כל ראשון״.

 אביב תל את רואה ואני הלב לוח
 בשושן ההוא׳ ביום שראיתיה כפי

 לאולם אלנבי רחוב היה דומה פורים.
 הקהל עליז. ריקודים נשף נסתיים בו

 נפתחו טרם החלונות אך התפזר, כבר
 בחלל. רחף עוד המיוחד הרוח ומצב

 הרחובות, את קישטו גדולים שערים
 אגדי. רושם יצרו צבעוניים ציורים

 עיני לנגד נתגלה ומיוחד מוזר עולם
 על שירדו עליון מלאכי המשתוממות.

הו נערות בחצאיות, סקוטים הארץ׳
 בסיטונות, צ׳פלינים עץ, בנעלי לנדיות
 סולטאנים סלגשי מאוז, מיקי עכברי

 לבושי גברות ברחובות. טיילו ואפנדים
לבו יפאנים האדמה, מן צמחו קרינולן

 נודע בלתי ים חיל קציני קימונו, שי
 מקושטים אינדיאנים .מונוקלים, מרכיבי
 מן ישר כושים צבעוניות׳ בנוצות

 לא זד, שהגיעו טוריאדירים הדז׳ונגל,
הרא העברית המלה מספרד. מכבר
 כל ״נשף״. היתד. בארץ שלמדתי שונה

כעס במקצת. מבוסמת היתה אביב תל
 הרי הים, אליל נפטון, על מאד תי

 היה, הנהדר המחזר, את ממני גזל הוא
 בקושי ושמחה. צוהלת עיר לראות

 ! אביב בתל הבאה לשנה :התנחמתי
 הזה, החסר את גם נמלא הבאה בשנה
כפליים. נרקוד כפליים, נשתה

 עד באה לא הזאת הבאה״ ,השנה
הזה... היום

 ולא שנד, עשרה חמש עברו מאז
חגיגות ה״עדלאידע״. על עוד חזרו

ת ו ד ! נ
 מודלים וצעיפים, שמלות־חופה

 יותר ובהשאלה, בהזמנה חדישים,
 אחר. מקום מבבל זול ויותר יפה

 ולכרים, למיטה וציפות ציפיות
 בזול. זאת ובכל — מאד יפות
 קומביגיזונים כתנות, גברות, לבני

חול חצאיות, מפתיעים. במחירים
 במחירים לעונה וחלוקים צות

ת נוחים. ד בו ■ד. ע
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רש גושפנקא עוד קיבלו לא פורים
 לפורים. מסביב פורים נערך מאז מית•
 אחד של כרוז יצא בשנה שנה מדי

לא :שהצהיר העליונים, ממוסדותינו
ומ בצרה אחינו !השנה פורים לכם

 לשמוח יאה ולא נאה לא צוקה׳
 ! גמור חגיגות בטול : המסקנה בפומבי.

 קשה רוגז אותי תקף בשנה שנה מדי
ר :כשהרהרתי ת ו מ כך, לעשות ה

ך י ר צ ר כך, לעשות ה ש פ א לע ה
 דוקא פורים את קבעו אולי ? כך שות

 פעם לשמחה סמכות שיתנו כך משום
 מישהו כאילו בשנה, .פעמיים״.) (ולא
 מנחש היה אופיינו את ויודע נבון

במ אחרת בפעם ישמחו לא שהיהודים
 בחגיך״, ״ושמחת כולה. השנה כל שך

 השמחה איו הרי החגים ביתר אבל
 תתחזק נשמח שמוח אם ואולי שורה...

 שקרה הנם יחזור שחזור האמונה, בנו
 מן הזדמנות בכל וננצל פעם לנו

 ודור דור בכל עלינו שקמים ההמנים
 להגביר היה כדאי לא האם !לכלותנו

 ? להחלישו במקום פורים של כוחו
 מאז שעברו מלחמה שנות עשרה בחמש
לא האם :תכופות עצמי את שאלתי
 בטלנו שבגללם — בגולה אחינו חוגגים

 את הם אף — חגיגותנו את אנו
או אצלם גם האירו אולי ? הזה החג
 ? יחד גם ולבבות פנים פורים רות
האמו גברה זה בחג־לא־חג דוקא אולי

 הצביעות איפוא׳ מה, ? בהצלתם נה
במ כתוב הרי ד בכלל חגיגות בביטול

ו : פורש מ י י ק ו ״ ל ב ק ו ו ה י ה
ם י ם ד ה י ל ל ע ע ם ו ע ר ל ז ע  ו

ם כל י ו ל נ ם ה ה י ל א ע ל יע ו
ר ו ת ב ו י ה ם ל י ש ו י את ע נ  ש

ם י מ י ה ה ל א ם ה ב ת כ ז כ כ ו
ם נ ל מ כ ה ב נ ה...״ נ ש ו ש

 שנה עשרה חמש במשך הרהרתי כך
 לא הבאה. לשנה החגיגות את ודחיתי

 שהדחיות בלבי, ספק של צל אף היה
 הרוצה ישראל מדינת השנה. יסתיימו

 משום לא ובחגיגות בפסטיבלים כך כל
 שרוצה משום אלא לה, שמח שכה
 תחמיץ לא והון, תיירים במשיכת היא
 ותערוך הזאת הנפלאה ההזדמנות את

 השערתי ממלכתי. מידה בקנה חגיגות
 עתו־ מפגישות באחת תוקף קיבלה זו

התיי ממחלקת לברטוף, מר עם נאים
 :והצהיר שחזר הממשלה׳ של רות
 מה והנה !החגיגות את מארגנים אנו

 מסתוריות סיבות בגלל : האכזבה קשה
 יהיו לא השנה גם התכניות׳ את גנזו

!רשמיות חגיגות
 במקצת רוגזי את להשתיק כדי
 ובקשתים אביב תל לוותיקי הלכתי

 על ההם, בימים פורים על לי שיספרו
 אכן, לאגדה. שהפכו אגדתי״, ״נשפי
 החל נשפיו את ארגן אגדתי ברוך

 רעיונו בשנה, שנד, מדי 1920 משנת
 לא בחגיגות׳ הקהל את לשתף היה

 מאות כמה משתתפים בו קרניבל לערוך
ומ המדרכות לאורך עומדים והאלפים

 הקהל לידי היזמה את למסור ביטים•
 של רשמי משרד נפתח ובכן עצמו.

לאל מתנות חלקו שמגזוזטרתו הנשפים
 אחוז חמישים סביבו. שהתאספו פים
חמי לקק״ל, קודש היו ההכנסה של

 דיזנ־ הכלל. לטובת הוצאו אחוז שים
 חשיבותם על עמד הוא היה, חכם גוף
 האלה העצומים העממיים הנשפים של

הרא בפעם בתקציבם, רשמית והשתתף
 בסכום כן ואחרי לירות בשלוש שונה

 עדה כל בשנה. שנה מדי והולך גדל
 והעגלה בתהלוכה, שלד, עגלה הכינה

 הנשפים בפרס. זכתה ביותר המוצלחת
 עדן״, ״סינמה באולם תחילה נערכו

 התרבותיים החיים לכל מרכז ששימש
 לבית עברו כן אחרי אביב. תל של

קומו שתי על שלום בנוה לבנות ספר
 אז שהשתרעו התערוכה׳ ולבניני תיו
 תחנת סביב אלא הירקון, שפך ליד לא

 שמחה״ הכי ד,״מסכה הישנה. הרכבת
 ערך, יקר שהיה ראשון, בפרס זכתה
אפילו שלם. לחדר משובח ריהוט כגון

מו ביאליק ח.נ.  ל*גת חשש לא ע
 אחד ההחלטה. את שקבעה בועדה

 בחבית פעם זכה החשובים המשוררים
 הררי הגברת קיק. שמן של קטנה

 בעד הראשון הפרס את פעם קיבלה
בר התעטפה היא ״אביב״. : תלבושתה

 נרקיסים עליה תפרה מוסקיטו, שת
 ראשה על פרחים זר הניחה חיים׳

 זכו הרביזיוניסטים פרחים. סל. ונשאה
 שערכו .הגדולה ד,לתייר, על בפרס פעם

 תל אנשי יגעו חדשים במשך למנדט.
 את להמציא כיצד מוחם׳ את אביב

הגב ביותר. והמוצלחת היפה התלבושת
 בדירתה הבדים את מכרה נוימן שרד, רת

 המשפחה וכל עדן ראינוע ליד הפרטית
 הבד את ובחרה ביקור ערכה כולה

 אגב, מיוחדת. התיעצות מתוך לתלבושת
 לערב ונועד במינו״ ״מיוחד היה הבד

בלבד. אחד וללילה
 : נועזה הצעד, עם פעם בא אגדתי

 ליד התערוכה במגרשי נערכו הנשפים
 רכבת תביא לא מדוע כן ועל התחנה,
 הארץ? חלקי מכל לנשף אורחים מיוחדת

 ממשלתי מוסד הרכבת :לו לעגו חבריו
 כגון בענינים תעסוק ולא הוא רציני
 לחיפה נסע נרתע, לא אגדתי אלה.
 שהעמידה ההנהלה, עם הסכם לידי ובא

 מיוחדים, קרונות הנשף אורחי לרשות
 יצאו וחזור׳ הלוך היום בכל שנסעו

 אגב, הנשף. לאולם ונכנסו הקרון מן
 הרבה נועז קונדס מעשה עשה אגדתי
על לדבר הרבו ההם בימים :יותר

 מדוע צפלין, — הגרמנית ספינת־האוויר
 טיסה הספינה תערוך לא איפוא, זה,

 חבריו ? פורים בימי אב־ב תל בשמי
 החיה והרוח היוזם אך שוב, לו לעגו

 הצעתו על בתוקף עמד הנשפים של
 הספינה אותה. ביצע אשר עד נח ילא
המפור אבנר ד״ר בהנהגת באמת באת
הד״ר גם בא הספינה באותה אגב׳ סם.

 בשעת סם הצפלין ווייזל. פון וו.
 שלמים שקים וזרק הקרניגל
קונפטי״.
 יכול היה מה בנפשכם שערו אכן,

 לו כיום לעשות אגדתי ברוך אותו
הדבר. ארגון את לידיו מסרו

המל ב״אסתר שבחרו מאליו מובן
 תימניה זו היתד, הראשונה •בטעם כה״.

 ראש חמור... על חלב שחילקה יפר,פיה,
 למלכה ערך ז״ל, בלוך־בלומנפלד העיר,
הוז ואליה במשרדו רשמית פנים קבלת

 המושל אפילו : חשובים, אישים מנו
 המלוכה כסא על הועלתה היא הצבאי.

 על הונח טהור מכסף עשוי וכתר
 אביב שתל לאשה ייעשה ״ככה ראשה.
בכבודה״... חפצה
 אגדתי, ברוך להמצאות קץ היה לא

 בשעת תל־אביב. וותיקי לי מספרים
 ל״אס־ פולני חנה הגברת של בחירתה

 מיוחד בול אגדתי הוציא המלכה״ תר
 פתחה הדאר הנהלת המאורע. לכבוד

 לצרף והסכימה הנשף באולם סניף
הרשמי... לבול אגדתי בול את

 הקהל לרשות הועמדו גמלים שיירות
האו את קישטו הציירים הובלתו. לשם

 נערכו בשנה שנה מדי בתורנות. למות
 למוזמנים נועד הראשון נשפים. שלושה

 אסטרונומיים היו הכניסה ודמי בלבד
עלה זאת בכל מא״י. 270 :ממש
 דמי אלפים. לשלושת המשתתפים מספר

 !מא״י 150ל־ עלו השני לנשף הכניסה
 לחמשת הוא אף עלה המשתתפים מספר

 היה האחרון השלישי, הנשף אלפים.
המו השתתפו בו ביותר והעליז העממי

 כל מא״י. 75 — הכרטיס מחיר : נים
 ובין המוסדות בין חולקו ההכנסות

הקהל.
 הקטנה אביב בתל גדול חג נוצר כך
 יכולה הגדולה אביב שתל לי ונדמה
העבר... מן הרבה ללמוד
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 אנכי. ״אידי״ נערת — תכירוני הלא

 הנודעים ״ארדי״ שמורי את מלווה דמותי
המשוכה. וטעמם המעולה, בטיגם לשם
 ומשמרת מכשלת ומכררת, קוטפת הנני
 העכרי הפרי ומיטכ הירק מבחר את

 המבחר לשולחנך. מוכנים אותם ומגישה
 לעקרות פותר ״ארדי״ מוצרי של הרב

 לה והופך התפריט כעית את הכית
ועמל. זמן כהוצאות,
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