אצלנו בירושלים

א מ תי ע ציוני

זה לעומת זה :י .פ .ק .א .ז  ...עטוה׳
במרכזה של עיר ,מתבלט צריח,
אל־על
מזדקרות
ששמונת־קומותיו
כמבקשות לגרד את השחקים ועל כ6תו
העגלגלה חונות צפרים בכל שעות
היום והלילה .ממרפסת העוטרת את
פסגתו סביב ,תחזה בירושלים כולה,
ירושלים האחת — העתיקה והחדשה,
שלנו ו״שלהם״ .מעל פתוחי־נחושת ,הל־
שויים בצורת מפה ,תקרא הסבר לאשר
תראנה עיניך .אם בפעמונים חשקה
נפשך — אף הם ימצאו כאן בשפע,
מזכירים באפרוריותם הכדורית את הס
רט ,אשר מסתמא לא נמלטת ממגו
בנעוריך — ׳׳הגבן מנוטר־דם״.
לרגלי הצופה מאמיר־המגדל ,יתפרש
מגרש ספורט נאה ,מותחם בגדר של
ממש ,ובנין רבועים ,בר־מדות ,המשו
פע בחדרים ואולמות ,ידמה — עד אין־
קץ .ואולמות ,מרכזי־תרבות .באחד —
תערוכת־ציור מענינת ומשובחת ,מעי
שה ידי אמן צעיר ,עולה חדש .בחדר
שני ,אף הוא אולם לא-קטן כלל,
עומדות כורסאות לשרותו ,ספריה ענ
פה ועשירה׳ עתונים ושולחנות .תמיד
תמצא כאן מאן־דהוא שבא ללמוד ,לכ
תוב או להתרכז ,משמע למצוא את
ע&מו .נאמר איזה סטודנט משורר
הנחבא אל הכלים ,או סתם מתמיד
חרוץ ,שרעיו באוניברסיטה מרבים להט
רידו .כאן — בחדר הקריאה של
י.מ.ק.א — .שורר השקט ,שולט של
טון ללא מצרים .האולם המרכזי הוא
אולם־הקונצרטים .קירותיו גבוהים ומת
נשאים ,קשוטי ערבסקות להם .חלונו
תיו מאורכים — ידמה יתר על המדד— ,
ומנורת־ענק משתלשלת מלב כפה מקו
מרת המהווה את התקרה .הדלתות מבו
דדות ,מרופדות בשחום מכורחף.
אתה ,המסב ליד מקלט הרדיו ,פותח
את המכשיר ,קול הקריינית בוקע מתו
כו  :״...ועתה תשמעו טריו לברר,מם,
משודר מאולם הצעירים הנוצריים״ .הצ
לילים מעבירים אותך לעולמות רחו
קים ,לכל מיני עולמות שונים ומשו
נים — רק לעולם אחד לא ,לאולם
הצעירים הנוצריים ...שם מסבים אותה
שעה מאות בני־תשחורת ,בחורים צעי
רים ,נערות ,עלמות ואף אשד ,מבוגרת
אחת או שתים .הכל מאזינים ברוב
קשב תרבותי ,לצלילים הבוקעים מעל
גבי הבמה .הכפות העצומות מחזירות
את ההד ,האור כובה לאט־לאט וגוון
אדמדם יורש את מקום הזהרהורים
המסנורים של הלובן־החשמלי .אור־פנסי"
מכוניות׳ העוברות בקרבת מקום ,מטיל
אור־בלהות מבעד לאשנבים ,אור שלא

מהעולם הזה .הצלילים המוסיקליים כוב
שים את השומעים טפח אחר טפח,
הנך חש שהם נושמים נשימה אחת,
כגוף אחד  :העולה■ והצבר ,המשכיל
והשוליה — צלילי־ד,מוסיקה חודרים
ללבבות כולם .הם מבחינים רק בין
לב אטום ולב פתוח...
לא לכל אדם יש חוש ,הבנה ויחם
לעתיקות• דברים אלה ,מן הראוי לפת
חם .ואם ירבה אדם לבקר באותו בית־
תרבות הקרוי י.מ.ק.א ,.הנצב ־במרכזה
של בירת־ישראל ,מסתמא אף יחס זה
יוקנה לו ,כמעט בעל כורחו .בכל
פנה ,בכוכי־חומה ,העשויים לדבר ,וב
ארונות מזוגגים מוצגים לראוה כלי־
חרס עתיקים ,כדים וסתם אבנים מכו
סות כתובות מוזרים .הכל ערוך ומ
סודר ברווחה ובטעם ,ממש עונג למראה.
אולם־ספורט ,מיוחד לחורף כנראה ;
רחב־ידים ומלא קול מתעמלים בשעות
אחרי־ד,צהרים והערבים הארוכים .סניף
״הפועל״־ירושלים ,המשתכן כאן ,זכה
לנוחיות ולתנאים — שכמדומני לא
רבים מסניפיו יכולים לחלום על אודו
תיהם .קבוצות־הנערים המחלצים את
עצמותיהם ומותחים את שרירי־שרי־
ריהם ,וקבוצות הנערות ,ההודפות כדור,
מנענעות את אבריהן ,המבשילים והול
כים ,בקצב אחיד ,בתנועות נאות ומ
עוגלות — מדגימים את מלוא מובן
המא־,־המושג  :תרבות־הגוף .קול הר,ט־
חות אשר לכדורי־הפינג־פונג ,הנחבטים
ב״רקטות" יעלה על לוח־לבך ,שגם
שעשועים לא יחסרו כאן .רבים מחב
ריך יטפחו על כתפיך בטרם תשלים
את סבוביך בבית־מדות זה ,משמע
מקום־מפגש הוא לרבים׳ והנאה עזה
תמלא את לבך ,עד אפס מקום ; שפ
תיך תלחשנה — בלי משים — תפילה :
כן ירבו !
*
בתל־אביב קוראים לזה — ״כסית״,
בירושלים — ״עטרה״ .סדנא דארעא
חד הוא .שם אמנם נצבים הכסאות בר
חוב ,עד שאין הגשם מטריד את יוש
ביהם ומגרשם — בירושלים הקרירה
אין איש מנסה לשרבב את חוטמו
החוצה .שם אמנם ,אדם ״הגון״ לא
יעיז להראות את פרצופו ,וכאן ,אף
סתם בני־אדם סרים לשתות כוס של
קפה לעתים ; ובכל זאת — ״כסית״
תל־אביב ו״עטרד,״־ירושלים שוים ,זהים
כמעט — מרכזי בטלה וסנוביות־ישר־
אלית־מיוחדת במינה ,מאין כמוהם.
״לא היית שלושה ימים ב״עטרה״ז

— שואל סופר כביכול ,משוררת ש״נד־
מה לה״ .״אם לא תבוא הערב ל״כסית״
— סח עתונאי בן י״ט לשחקן חניך
הסטודיה — יורידו אותך מ״המצבה״...
)בטוי צבאי ,שמשמעו ,דו״ח על מצב־
כוח־האדם(.
פלוני ,חשקה נפשו להיות מפורסם.
מה עשה י הלך אצל ידידו ,אחד בקי
וותיק ב״עטרה״ ויושביה ,נתלוה אליו,
וירדו בצותא ״עטרתה״ .כאן הציגו איש
את רעהו בפני מנין של מכרים משו
תפים ,חברו שולחן לשולחן ,ישבו
שעה על גבי שעה ,שתו כוס קפה
אחד׳ הססו בדבר העוגה ולבסוף הא
ריכו בדברים ,גהקו ושהקו ,דברו דברי־
רכילות על עולם ומלואו ,הכו בשבטי־
פיהם מוסדות״ארץ ,,האריכו לשון ,הח
ליפו ״חכמות״ טפלות וחסרי־ענין ,שבו
ולעסו כל מיני־שטות ,תקעו כף איש
לרעהו ודברו לד,פגש למחרת — ב...
״עטרה״.
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נע מפני ה,,נוחיות״ שבדבר ,והחל
משרך את דרכו לידה .לשרך דרכו,
תרתי משמע  :לשרך את דרך־חייו ולש
דך בדרכים המובילות לבתי־הקולנוע,
מרבים להציג מיני־הבלים ,מכל
בהם
הסוגים שהדמיון ד,הוליבודי יצר ,ולב
סוף — למען לחוג את הנצחון ,להפגין
ברבים — הוליך הוא אותה ,על פי
בקשתה כמובן ,ל ...״עטרה״ .עתה נמ
צא חומר חדש לפיות ,לדוש בו ,והיא
הראתה לכל ,שזה לא צחוק ,היא יושבת
באוכף !
סתם סטודנטים ,שקראו על חיי־
אוניברסיטאות שונות בתבל כולה ,והח
ליטו להיות אורגינאליים ויהי מה —
מוצאים כאן כר נרחב להופעותיהם.
חלקם — סתם לא יודעים צורת מסרק
ושפם
מהי .אחרים מגדלים מיני זקן
מוזרים למראה ,או מאריכים את שע
רם נוסח ״לה־בוהם״ ,העקר יחי
ד,רושם.
ובחצות ,כשבית־הקפה עומד לד,נעל,
טמעים מרחוק פעמוני־י.מ.ק.א ,.מצל־
לים בקול נוגה וחרישי וקוראים...

ש .סאמט

תיירים מאוכזבים מספרים בחו״ל...
לכאורה ידועים לנו הדברים היטב
— ולא אתמול שלשום  :התיירים
הבאים לבקר אצלנו מוצאים כאן ארץ
לא זרועה־קרקע שממה מבחינת ההא
רחה ודרך קבלת פני אורחים .אף
על פי כן עורר חבר המועצה של
עירית תל אביב ,מר א .זברסקי ,מח
שבות נוגות למדי כשסיפר על הרו
שם הקשה שהוא נתרשם בעת ביקורו
בארצות הברית מתגובות־הקטרוג הקט
לניות של התיירים בשובם מישראל למ
קומותיהם.

נפרדים על דרך קבלת תיירים־אורחים
בתחומיה
בלי תאום ארצי תהיה גם הפעולה
המאומצת ביותר חלקית ואולי אף
עקרה ביסודה .הגיעה השעה שהממ
שלה תפעל בשטח זה ביעילות !
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יש המסתפקים בהתמרמרות׳ אך
יש גם אכולי־זעם ,שנואשו מן התקווה
שעוד ישתנה אצלינו ביום מן הימים
דבר מה לטובה בשטח זה .מר זבר־
סקי שמע מפי תיירים שונים למעמדו-
תיהם וסוגיהם דברים גלויי לב ,שב
הם מובע צער אמיתי על חוסר הטי
פול היעיל והאדיב לגבי המבקרים
בארצנו .ברם ,אינם חסרים גם כאלה
העושים את ההזנחה הזאת מצדנו קר
דום לחפור בו תהום בין יהדות אר
צות הברית וישראל.
הנה סיפר תייר אחד שבמסעדה או
במלון בתל אביב הוגש לו חשבון
״משומן ומפולפל״ כזה שחשכו עיניו.
כשהביע על כך את השתוממותו עמד
בעל העסק על המקח דהוריד סכום־
מה .תייר אחר קרא תגר על חוסר
אדיבות ושלישי על העדר הדרכה .הז
נחה זו מתנקמת גם במושגי דולרים.
והמסקנה ? מר זברסקי לא ניסה
אפילו להאפיל על המציאות המרה,
אלא גילה שלא זו בלבד שסיפורי הת
יירים המאוכזבים מרפים ידי האחרים,
שברצון היו מבקרים במדינת ישראל,
אך יש גם גרוע מזה  :לא חסרים
גם כאלה ,שמרוב רוגז והתמרמרות
״מכפתרים את כיסיהם״ ואינם פותחים
עוד את ארנקיהם כאשר היה לפנים,
שעה שבאו אליהם גובי המגבית המ
אוחדת...
מסקנתו שלי מר זברסקי היתד ,אמנם
מקומית בלבה הוא הציע תיקון המצב
בתל־אביב באמצעות העיריה ומוסדות
מוסמכים אחרים.
אך נשאלת השאלה  :האמנם אין זו
בעיה ארצית וענין לשיטה אחת כל
לית ? האמנם תעשה כל עיר ועיר
״שבת״ לעצמה בקבעה סדרים מקומיים

16

.העולם .הזה״ ,מס׳ 648

