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י לבכות או לצחוק
לה משתוקק אדם מאד: עתיק הנושא

סו כל מעצמו מונע ואינו דבר־מה שיג
מת הגורל — אך תשוקתו. לביצוע רח

חסר־רחמים. עיוור, לעומתו, ייצב
 ביסודו, כטרגי המעשה את ראו היוונים

לב הרעידו בהם אודותיו, מחזות כתבו
 להם גרמו דורות, 80 משך צופים בות
רב. לבכי

קומ כותב היה מולייר בשם צרפתי
 לצחוק שלא סיבה כל ראה ולא דיות

 בדרך המנסה, המאוכזב, הקטן מהאיש
מח כתב הוא בגורלו. להילחם ילדותית

לנשים. ספר בית כינהו בדחני, זה
 תמהו צחקו, בהן שנים, 300 אחר

מהמח צופים מאד הרבה (והשתעממו)
 ונטלו אלמז מיכאל הצעיר הבמאי בא זה

הו הזירתית ההצגה שיטת מפתח לידיו.
 הגיע מהמחזה, קלסית אבק שכבת ריד

 שרעיונות כיוון :הגיונית מסקנה לכלל
 היכתבם כביום מציאותיים שבמחזה היסוד

 בגדי השחקנים את להלביש צורך אין
לבו להציגם אפשר ,18ה־ המאה אופנת

 לא שאלמז (וחבל מודרניים בגדים שים
המחזה). לשפת גם זאת עשה
 רעדה זאת הגיונית החלטה אחר אך

 אלמז: הבמאי של האמיצה ידו במקצת
 של שבמחזהו הדדית הנוגדים הקווים
 קומית הצגה ממסגרת חורגים מולייר
 רצה, לא וכנראה יכול, לא אלמז רגילה.
הקו מציפה בו החיוני הכוח את לבלום
 הופעה : התוצאה הטרגדיה. שדה את מדיה
 כפילות דווקא אך הססנית. מאוזנת, בלתי

 הפכה ההצגה של זאת ומסבכת מתמיהה
 (ואלמז) מולייר של לנשים ספר בית את

לציון. ראוי למאורע
 ארנולף הרווק עזרה. דא השמירה .

 להינשא, העמידה, לגיל בהגיעו מחליט,
 של גורלם את לחלוק מוכן אינו אך

 ״מקור כי בהבינו המרומ;ם. הבעלים
תכ את מתכנן הוא בידיעתו״ — החטא
 כלתו את מחנך הוא לכך. בהתאם ניותיו

מוח (ובבורות) בתמימות אגנס, לעתיד,
 מוחה על קפדנית שמירה תוך — לטת

 שאינה נערה נגד כי לחינם. (ובשרה).
 ובן הוראס, הצעיר, ואוהבה כלל תמימה
יכול ארנולף אין הגורל, האדיר, בריתם

 בקלות עצמו, נותן שהתוכן למרות
ה כי ברור מגוחכים, לאפקטים יתירה,

 רחב במחזה לטרגי הקומי בין גבול
כי ידע ומולייר בלבד, חבל רוחב כדי

 מיכאל את יבקר מי אך עליו. לצעוד צד
 ומלות ליצרם שנכנעו על ושחקניו אלמז

נש שבפיותיהם היפות והייאוש האכזבה
 התחכמות מאשר צער מלאות יותר מעות

? מוקיונית
 יהודה הוא וההצגה המשחק גינ׳ור

 (ובזיעה) באומץ שנשא (ארנולף), פוקס
 זייו מייד, הצלחת תפקידו. כובד בכל

 הנאה, מהופעתה רק לא נובעת (אגנם)
 לוי, אליהו המשובח. ממשחקה גם אלא

 בתפקידו מספר פעמים רק שגה כהוראס,
 היא המשרתים התחכמות הטובה. כפוי

המודר ההצגה צורת של היחיד הקרבן
 הנוקשה ההומור רוח חסרת אלמז של נית

 בכבוד במבחן עמדו זאת בכל והמיושן.
(ז׳ורז׳ייס^ בת־עמי תמר ובמיוחד

 היא הדר יוסף של המצויינת המוסיקה
שבהצגה. ביותר הנעימות ההפתעות אחת

 :כדלה ללהקה האמיתי הניצחון אולם
 ומוכן הנסיונות משלב בגר זירה חיאסרון
הדם. חסרת לבכר. חדש דם להזרים

הלשונות שש בעד
 לפני מעסות שעות בבוקר, א׳ ביום
 השופט למשרד המועמדים רשימות הגשת

 בבית- הטלפון צילצל בקריה, העליון
 שישב בחרנו, שמעון ״עסיס״. החרושת
 במפעל, העבודה ממנהלי כמה עם בישיבה

 הקו של השני בקצה השפופרת. את הרים
 הציונים מפלגת ראש ברנשטיין, פרץ היה

הכלליים,
 מוכן האם :ברנשטיין בפי השאלה

 של המועמדים לרשימת להיכנס שמעון
? מפלגתו

 ענה שניות, 5מ־ פחות הירהר שמעון
נסתיימה. השיחה ״כן״.

 ייכנס כי הובטח זו פשוטה בצורה
 שינוי תכלית השונה אדם השניה לכנסת

 הלשון קלי הפוליטיקאים, הח״כים מן
 להם התרגל שהישוב הפירסומת, ואוהבי
הראשונה. בכנסת
 שנתן האיש המלחמה. לפגי יום

ש לצעד הסכמתו את רבה כה בפשטות
 הרגיל איש אינו חייו, תוכן כל את ישנה

 שמעון להיפך, קפריסות. פי על לחיות
המ האדם של הארכי־טיפום הוא בז׳רנו
 חותמו את שהטביע המנהל־היצרן תכנן,

העשרים. המאה של התרבות על
 פרשת היא לכך הבולטת הדוגמה

 לארץ. בז׳רנו משפחת בני של עליתם
 לפניהם החליטו, בגולה הון בעלי אלפי

 כספם, את גייסו זו, לארץ להגר ואחריהם,
 משפחת נהגה כן לא עלו. ויזה, קיבלו

בז׳רנו.
 ארבעת .30ה־ שנות באמצע זה היה
 ישבו שמעון) יוסף, משה, (ליאון, האחים

 גדולה מסחרית חברה ניהלו באיטליה,
 היט־ באיטליה, שלט מוסוליני לצמר־גפן.

והח האחים ישבו גרמניה. את הסעיר לר
 לארץ- לעלות יש מלחמה, תפרוץ : ליטו

הונם. את אליה להעביר ישראל,
 המלחמה : הוחלט יסודי שיקול אחרי
 אז עד •1938 בסתו הסתם, מן תפרוץ,

המיבצע. את להשלים יש
 שנים יצאו בשעתו, משה, של כמרגליו

 ושמעון) הבכור (ליאון האחים מארבעת
 להכשיר השטח, את לסייר לארץ־ישראל,

 בישרו ,1936ב־ שנה, כעבור הקרקע. את
 לסיגריות מפעל הוקם : באיטליה למפקדה
המפ אין אולם בע״מ״), בז׳רנו (״האחים

 לפיכך האחים. ארבעת לכל מספיק על
 האפס לשעת עד שנתיים, עוד דרושות
שני. מפעל לרכוש כדי הקבועה,

 ואגרופו הגורלי, 1938 סתו כשהגיע
 טרם צ׳כוסלובקיה, על איים היטלר של

באי שנשארו האחים שני המיבצע. סוים
 את רגע בכל לנטוש מוכנים היו טליה

 הארוזות, מזוודותיהם על ישבו עסקיהם,
 מלחמה במקום אולם הויזות. כשבידיהם

המל סכנת :החליטו האחים מינכן. באה
.1939 לאביב נדחתה חמה

 מפעל על עיניהם שמו ושמעון ליאון
 היה חשבונם עסיס. הרגל: את שפשט

 התיכון הים דרך מלחמלה, תפרוץ : צלול
 יהיה התיכון במזרח שיחנה הצבא תנותק,

נכ כשהיטלר נחתם החוזה למזון. זקוק
 הארץ. על ירד הלבן הספר לפראג, נס

הת המשפחה מאיטליה, באו האחים שני
בארץ־ישז־אל. אחדה

 עד מעסים חדשים נשארו עוד אולם
 להקים לנצלם, החליטו האחים למלחמה.
 האחים אחד לעסיס. סוכנויות באירופה

לח אפס שעת לו נקבעה לאירופה. חזר
באותו בדיוק חזר הוא באוגוסס. 30 : זור

 לפולין, היטלר פלש היום למחרת תאריך.
המלחמה. פרצה

 הישוב בעיני רגיל?״ כלתי מזל
 בלתי- מזל של פרשה שעה, אותה החלה,

 הרגל את שפשט המפעל זה עסיס, : רגיל
 גדולה זניקה זנק ביותר, זול במחיר ונקנה

 למפעל־ קצר זמן תוך התפתח קדימה,
ש הבריטיים, החיילים אלפי מאות ענק.

 שתו האירופיים, האספקה ממקורות נותקו
 בעיני אולם ריבותיו. את אכלו מיציו, את

 במזלות, מאמינים שאינם בז׳רנו, האחים
 תכנית של התגשמות אלא זה היה לא

בסבלנות. בוצעה בקור־רוח, שתוכננה
 האחים זכרו המלחמתי השיא ימי בעצם

 אתה ויחד פעם, אי תחלוף המלחמה כי
 החלו הם עסיס. את משהעשירו התנאי

 במחלקות הרווחים מן גדול חלק משקיעים
 השלום. בימי רק שתתפתחנה חדשות,
 את מצא לא השלום כשבא : התוצאה

 מכה זאת היתד, אולם בלתי־מוכן. עסיס
 העובדים חבר כלכלית, מבחינה מכאיבה
 קיים, נשאר המפעל אולם לחצי; הצטמק

שני. למסע־נצחון יצא
 150 בין עסיס מעסיק כיום : הסיכום

 מפעל לעונות). (בהתאם פועלים 400ו־
 אנשים תריסר איש. 200 מעסיק הסיגריות

 המעבד הכוהל, במפעל עובדים נוספים
התפוזים. קליפות של המיצים את

 בז׳- שמעון מאוכזב. ״שר־החוץ״
 הוא ממשלת־האחים, של שר־החוץ רנו,

 לבת אב נשוי, ,41 בן : בחבורה הצעיר
 בבולגריה, נולד כאחיו ).4( ולבן )12(

 בביר.־ התחנך ,5 בן בהיותו אותה שיצא
לימו סיום עם עבר, בשוייץ, גרמני ספר
 ספג־ מדבר הוא אחיו עם לאיטליה. דיו,

 גרמנית, בארץ) אשתו(שנשאה עם יולית,
 יכול הוא מבקרים עם עברית. ילדיו עם

איטלקןת. אנגלית, צרפתית, גם לדבר
 'בכל פרסומת שונא הכלים, אל נחבא
 הדברים לעשיית חשיבות ומייחס צורותיה

 התבלט עליהם, לדיבורים מאשר יותר
פעי כרחו. בעל כמעט מקום בכל שמעון

 : כוונים בשני הצטמצמה הציבורית לותו
 מפתח, עמדת תפס בה הרמת־גנית, ההגנה

התעשיה. בעלי והתאחדות
 סוציאליסט־של־ מעולם היה לא כי אם
 ירושלמי, זלמן של מחוגו כיצרנים סלון,

 של הקיצוני לקו בתוקף שמעון התנגד
 רוזן. מקס של מחוגו ה״ימניים״, היצרנים

 ההסתדרות, עם פעולה לשיתוף הטיף הוא
לפוע ביותר מתקדמים עבודה תנאי למתן
 האחרונות, השנים 10ב־ :התוצאה לים•

 העבודה, ביחסי מאד סוערות ברובן שהיו
אחת. שביתה אף בעסיס פרצה לא

 למפלגה מטבעו, נטה, המדינה כשקמה
 מועמדיה ברשימת הופיע הפרוגרסיבית,

 עמדתו אולם הראשונה. הכנסת בבחירות
אכ אותו איכזבה בכנסת רוזן פנחס של
של את מפא״י ניצלה לדעתו מרה. זבה

 על שלה, הכלכלי הסקטור לטובת טונה
 הפרוגרסיבים, הפרטית. התעשיה חשבון
למתי ולהניעה מפא״י את לרסן במקום

 בה תלויים עיוורים, לגרורים היו נות׳
הבחינות. בכל

 בדרנו שמעון יצא חדשים כמה לפני
 עם בשיחה הפרוגרסיבית. המפלגה את

 לשכנעו, צורך שאין אמר ברנשטיין פרץ
 אף הכלליים, הציונים בעד יצביע שהוא

 מפלגתם. ראשי את מחבב הוא אין כי
מק בשיחה ברנשטיין נזכר האחרון ברגע
 איש־מעשה לצרף שיש החליט זו, רית
לרשימתו. קומה שיעור בעל

ה שי ע ת ־ ר עי ש צו ק ש מכיון ? מ
 לא השניה הכנסת בי עתה כבר ברור
 הכנסת מן חבריה, ברמת שונה, תהיה

 את יתאים כיצד לנחש קשה הראשונה,
לצי בז׳רנו שמעון של מסוגו איש עצמו
 מקצועיים. מפלגתיים פוליטיקאים של בור

מלי עולבני, פולמוס של הרגילה השיטה
 בעולם, הנושאים כל על דמגוגיות צות

 על המפלגה אינטרס של כללית העדפה
 לו זרה תהיה הענין, במהות התעמקות

 כישראל שינהג לנחש אפשר זרות. תכלית
 בעיקר ישקע במליאה, מעט ידבר גלילי,

ה מאחורי הפועלות הועדות בעבודת
קלעים.
 מפאית־ציונית־כללית קואליציה לגסי

 : מאד מסוימות דעות בז׳רנו לשמעון יש
 התיקים כל הכלליים לציונים יימסרו אם

 + ותעשיה, מסחר (האוצר, הכלכליים
לממ להצטרף להם כדאי חקלאות) אולי
באופו להישאר להם מוסב לא, אם שלה•

 על לחזור להם אסור פנים, כל על זיציה•
 תיק את לידיהם כשקיבלו בעבר, שגיאתם
 לפעול שיוכלו נעלי והתעשיה, המסחר
 (האוצר) המרכזי שהתיק מכיון מאומה,

מפא׳׳י. איש בידי נשאר
 יעשו הכלליים, בציונים יצליחו אב

את נדרנו לשמעון ימסרו אם בחכמה

לוי ואליהו(הוראם) פוקס (ארנולף) יהודה
הידיעה : החטא מקור

 יצרפו והתעשיה, המסחר שד של תיקו
 שהוא הראשון השר את לממשלה בזאת
 אם בידו. המופקד בשטח מקצוע איש

 תוסס שאיש־מעשה להניח קשה ייכשלו,
 להפקיד רצופות שנים ארבע ימסור כמוהו

אופוזיציוני. ח״כ של

הילדים שבעת אב
 שהפך מפא״י ח״כ לאם, יוסף ד״ר

 כהונתו תקופת תוך הוכיח מחוזי, שופט
 מבין :מפשר כשופט יכולתו את הקצרה

 בדרך 6 חיסל לפניו, שהגיעו תיקים 15
הצדדים. בין פשרה

צ׳׳כ מועמד כז׳רנו, *כמעון
כן : התשובה

ה אלמליח, אברהם אחר, ח״כ
 ברשימת 113 מם׳ מועמד שהפך ספרדי

 בתיקוני הראשונה בכנסת ושבלט מפא״י,
 פנה הח״כים, לחבריו הדקדוק ,שגיאות
 ספרון לדפוס מכין הוא : חשוב לעיסוק
 את שיכיל הראשונה״ בכנסת ״עברית
 המשונות הלשון ושגגות הפד, פליטות

בכנסת. שהושמעו
 הספרדית, לסיעה חברו שהיה מי

 את השבוע הוכיח אלישד, אליהו
 ירו־ עיריית ראש מקום כממלא יכולתו.

 שהעביר שאגאל, ממארק נפרד שלים
 בנאום לתל־אביב, תמונותיו תערוכת את

אידי.
 שלמה העיר, ראש הגיע שעה אותה
 צרפת, בירת לפרים, שרגאי, זלמן

כ האלפיים. הולדתה יום את החוגגת
 דה־גול״, לפייר מסר הולדת יום מתנת
 בכריכת תנ״ך ספר פריס, עיריית ראש
 שלושת בת ירושלים : מאת טהור, זהב

השנה. אלפים
 אליעזר האוצר, שר חזר בינתיים

 סיפו־ מלא היה הברית, מארצות קפלן,
 לבית בהיכנסו : מהם אחד כרימון. רים

 ריפורמי שנים) בעשרים (לראשונה כנסת
 כשלא כובעו. להסיר נתבקש בניו־יורק,

מת של נוכחותו להרשות הוסכם נענה,
 לישראלי : ההנמקה כובע. חובש אחד פלל

מותר.
 ההתיישבות איש ,44 אוגא, משה
 המופיע הדתית, החזית וח״כ העובדת
 המזרחי״ ״הפועל ברשימת השני במקום
 סיעת של האידיזןולוג היותו (בזכוח

המוע כל בדיקת אחר מצטיין, ״למפנה״)
 :בשיא השנייה, לכנסת הבטוחים מדים
ילדים. לשבעה אב הוא

התע מזור, אליהו אחר, חזית איש
 (הוא לכנסת יחזור שלא האגודאי שיין

 ליצנות. רוח מלא היה ברשימתו) אחרון
במ (ראה הכנסת ישיבות בסיום כאשר,
 על־ידי הכנסת וועדות כל צולמו דינה),
 — וועדתו עם יחד עלה הרשמי, הצלם
 :העיר הבניין, גג על — הכנסת ווע-דת

עו הכנסת שועדת הראשונה הפעם ״זו
לרחוב). מעל מטרים 14( גובה״ על מדת

כמ או״ם מטה אנשי נועצו שעה אותה
 דיליאם ג׳נרל הלייטננט פקדם,
 נדברו לישי), גנרל בכוכב (שזכה דיילי

המת העקרבים בלהקות להילחם כיצד
הממ ארמון מושבם, מקום את קיפות

 שמונה : הנפגעים בין בירושלים. שלה
 (כולם: חמורים שגי עזים, שלושה כלבים,
או״ם^ רכושי

ר ״ ד ר ל מ ח ק, מו סד סס- ראש מו
 *ת בצעו על הוקרה כאות פרס, שלת

 טהרא־ בככר פסלו הקמת :הנפט הלאמת
האיראני. הפנים משרד חשבון על נית

זה־גול. צ׳רל וזננרל אחי *
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