
 התח־ שר של הכרזתו נמל יהיה
ב בי א - ל ת , דוד מר בורה׳ כ ז  רמ

 בעלי את מזמין שהוא
 עמוק- נמל בבנין כסף להשקיע היכולת

 להתפרש היתר. יכולה בתל־אביב מים
 של מנהיג מצד קאפיטאליסטית״ כ״סטיה
 דריסת־רגל נותנים פתאום מה מפא״י.

 הנמל, פועלי תמהו — ? הפרטי להון
מפ״ם. מאנשי ברובם שהם

וא לשר המקורבים אחד להם ענה
: מר

הכ את הבורגנים יתנו אדרבה, —
 הקמת שלאחר י מפחדים אתם מה סף•

 לעבוד פועלי־ים, להיות ירצו הנמל
 אין ? במקומכם בסווארות או בסבלות

לכך. חשש כל

:העיר ההון מבעלי ואחד

 עסק הממשלה כבר מצאה לא —
לה — אלא הפרטי להון להציע אחר
הימה... הכסף את טיל

חוזה י.

העות
המתרחקת

 מסים. תערוכת — ביתה דלת
 צובעים התרומות מכל ואותות בולים

בפע תצלצל בטרם ססגונית. דלתה את
 : ותאמר העבר במסי ותיזכר מוסב מון

הם״. ההיסטוריה אספקלריה — ״המסים

 דלת על ? יודע מי הישוב כופר
 — מיושן שהצהיב תו דבוק ביתה

 הישוב לכופר מיל חמישה ״תרומת
עתי קק״ל בולי משורת תרצ״ז״. שנת
 שפירא, וייצמן, פני משתקפים קים

 היסוד קדן בולי וצ׳רניחובסקי. ביאליק
 בית וביניהם ודגניה חניתא את מייצגים
בירו העתיקה בעיר ״החורבה״ הכנסת
שלים.

 גננת גרה זו ״היסטורית״ בדירה
 היא כרונומטי בדיוק יום, יום רווקה.
חוז קבועה ובשעה לעבודתה, צועדת

 שעוניהם מכוונים השכנים הביתה. רת
מצעדיה. לפי

 שנה מדי טעם. בטוב מרוהטת דירתה
 מספרים לרהיטיה. רהיט היא מוסיפה
תח כל את הקולט ענקי, רדיו שקנתה

 ידעה שלא אלא בעולם, השידור נות
 מכתן נשאר והוא בו׳ לטפל כיצד

מט ארון על בלבד. ישראל״ ״קול על
 המפגינה בישול כלי תערובת — בחה
הגסטרונומית. התעשיה התפתחות את

פרי מבהיק האפורה הפתיליה לצד
 נוצץ והוא לו שראש־כסף חדיש, מוס

 מכונת ניצבת בפינה שימוש. מחוסר
 צלחות ולצדה לתפארת, גז על בישול

מב היא שאין אלא חדישות. חשמליות
 ניתנים מזונותיה כל ;בבית כלל שלת

 תפאורה אלא המטבח ואין במסעדה, לה
ובאי הילדים בגן מעייניה כל בלבד.
 לתווי נוסף הכל, אוספת היא סוף.
 אוספת היא בישול, וכלי וקבלות מסים

 ניצבים מהודר זכוכית בארון ספרים.
 ומילונים, היסטוריה ספרי שימוש ללא

׳ורומנים. אטלסים

המ הגננת יושבת המנוחה בשעות
 שמות את וקוראת מטתה, על רתקת

בארו הספרים גבי מעל שלה הספרים
ונהנית. -ת נה
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: הצילומים
אלכסנדר

 מגלם מפקין א.
ה אותלו את

כושי

 הרקדנית
 חכם פניה

 המבקרת
בארץ

 הריןתית
חכס פניה  
לארץ הגיעה

 עתה נתון בארץ האמנותי ״הריקוד
 אחת מכבר לא נאנחה עמוק״, במשבר

פר בשיחה שלנו המפורסמות הרקדניות
 המייצגות התתיקות, ״הרקדניות טית.

 שנה, שלושים מלפני אירופית אסכולה
 המציאות את לבטא עוד מסוגלות אינן

ילי הצעיר, הדור ואילו שלנו. החדשה
רק מתוכו עדיין הוציא לא הארץ, די

וכו קומה שעור בעלי ורקדניות דנים
מקורי״. יצירה שר

להס בכוחו יש זה שמשבר יתכן,
הצי מקדם בה הרבה הצפיה את ביר
 של פניו את בארץ חובב־הריקוד בור
 הרעננה הרוח מן לנו המביא אמן כל
 עתה, בעולם. החדישה האסכולה של

 המודר־ הרקדניות אחת אלינו כשבאה
 תהפוך מהוליבוד, הידועות ניסטיות

פעילה. להתענינות זו צפיה
ה י נ , פ  היהודית־ הרקדנית חכם

 של מתלמידותיה אחת היא האמריקנית,
ת ר  כז״ המפורסמת, ם א ה א ר ג ה מ

בעו ביותר החשוב המודרני כב־הריקוד
 בשם באמריקה לכנותה שרגילים לם,

 החדיש, הריקוד הריקוד״. של ״פיקאסו
הקי היופי על כוח־המבע את המעדיף

 — חכם פניה לדברי — מבוסס שוטי,
 החיים קצב את המביע ״ריתמוס על

בימינו״.
הרי בין העיקריים ההבדלים ״אחד

 הוא המודרני הריקוד לבין הקלאסי קוד
 להיות חייבת המודרנית שהרקדנית

 את לעצמה יוצרת היא יצרנית. אישיות
לק עליה לפיכך שלה. הקוריאוגראפיה

 היטב ולהבחין החיים ריתמוס את לוט
סביבה״. הנעשה בכל

בעיק מבוסס חכם פניה של הריקוד
מש היא באמריקה. הפולקלור על רו

 של מצוקתו את בריקודה להביע תדלת
 הנעים הגלגלים בין הנרמס הקטן האיש
 ביותר לליבה קרובים אמריקני. בקצב

 בהווי העיקרי השעיר־לעזאזל הכושים,
לו היא מלחמתם את אשר האמריקני,

 המספרים אחד הריקוד. במת על חמת
הצ לכושי מוקדש בתכניתה העיקריים

 בשעה לינץ׳, למשפט קרבן הנופל עיר
הני ביום לבואו מחכים וכלתו שאמו

שואים.
 למגמתה אופייני הוא אף שני, מספר

הא הנערה את מתאר חכם, פניה של
 את השגעוני, , בכרך העובדת מריקנית
בק הקטן הפרט את העצומה, בדידותו

 האפרורי ההווי את החפזני, ההמון רב
 האדם של וחוסר־הנאה חוסר־אהבה של

הבודד.
 אשר בניה את המבכה אם׳ קינת

 את היא אף מדגימה בהפצצה, נספו
המודרני. הריקוד של כושר־הביטוי

 לא בארץ חכם פניה של ביקורה
 ששה אלא תיתן לא והיא הפעם, יארך

 שנסיון לקוות, יש אולם רסיטאלים,
 בעולם אחרות רקדניות גם יעורר זה

המ הריקוד את לרענן כדי בארץ, לבקר
ההתפת עם במגע שוב ולהביאו קומי

 בעולם. האמנות של האחרונות חויות
 המחברת חכם, קורץ הרקדנית אחותה,

 הריקוד על ידועים ספרים כמה של
 לצייר מכבר לא נישאה העברי, העממי
 והשתקעה מזכרון־יעקב קוברסקי יהושע
בארץ.
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 לא נדפסו שלא יד כתבי
צו ואפילו לבעליהם יוחזרו
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