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 לשני שבוע לפני שלישי ביום מחולק היה בישראל הקהל

שם. להיות שרצו ואלה הביסה בית יד על שהיו אלה סוגים: :
 המקום. ליד שיעבור כך דרכו את כיוון מכונית, בעל כל

 זה היה לא החוצה. ראשים נשלחו שעבר אוטובוס מכל
 כשם לשם, אותם שדחף קישון אפרים של להומור הצימאון

 לתצוגה קיוו הם גריג. אדוארד של המתרוננים צליליו שלא
 פחות בצורה אלה בימים הנערכת לגמרי, אחרת אמנות של ׳־

 הסוגים לשני אך ובזירותיה. המכביד. במגרשי מוצלחת
 צפירות התנפצו, לא זכוכיות נשפך, לא דם : אכזבה חיכתה

 ״ההצגה אפילו האוויר. את פילחו לא ומשטרה אמבולנסים
 הנואש למקרה • האופרה על־ידי שהובטחה המדרגות,״ על

התקיימך,. לא ביותר,
 הכניסה אל קרבו כרגיל, .4.45 בשעה זרים. אנשים

 זמרים, מלאים אוטובוסים שלושה הבנייז של ,האחורית
 הבניין על אחרים. טכניים ועובזיים במה פועלי 'מנגנים,

 המשגיחים מאלה זקנים, שומרים 8■ שעה אותה שמרו עצמו
 בעל אבן־זוהר, שמחה חנייה. ומגרשי חנויות על כרגיל

 מוקף כשהוא ממכוניתו יצא אופראי, אציל של הופעה ל
 אל מאוששים בצעדים צעד *, חסונים שומרי־ראש מספר
 הבימה אנשי טענת לפי (שהוכן מפתח מכיסו הוציא הדלת,
 לזמן־מה שנמסר מפתח פי על כן, לפני אחדים חדשים

 מצד התנגדות כל ללא הדלת, את פתח הוא לרשותו).
פנימה. להכנס כולם את הזמין הנפחדים, השומרים
 מעובדי היחיד שוער,הבימה, הצליח עוד האחרון ברגע

ולהודיע למשטרה לצלצל בבניין**, שנשאר ■התיאטרון‘'׳

 של הבית וועדת ראש יושב אבן־זוהר, גייס אותם *
 הפועל, של הסדרן מפלוגת העתונווח לדברי הפועל, הועד

 אבן־ אבן־זוהר.״ של הפרטי ״צבאו לכינוי יום אותו שזכתה
 שומרי־ בין שייכות כל מכחיש, דיבה, שזוהי טוען עצמו זוהר

, הפועל. ובין הראש
 מליל סגור הבניין היח הבימה הנהלת החלטת לפי **

 שלישי ביום הופיע לא התיאטרון מעובדי ואיש אתמול
1 לעבודתו״

 מן הורחק כך אחר מיד הבניין.״ אל פרצו זרים ש״אנשים
הבניין. של האמיתיים לשליטיו הפכו ושומרי־הראש הטלפון

 בדלת, להתבונן העמיקו למקום. שחשו השוטרים ארבעת
 ידעו לא מצאו, משלא פריצה. של כלשהו סימן חיפשו

 מכונית הופיעה יותר. גבוהות לסמכויות פנו לעשות, מה
 הגיעו לבניין, נכנסו הם קצינינ£. מלאה הפעם שניה, משטרה

 מקום ואין פלילית תביעה להגיש הבימה שעל החלטה לכלל
מידית. משטרתית לפעולה

אנשי רקליאדפטרה. זכר סיגריות, זנבות
 הובאו מדוייק בתכנון זמנם. את בינתיים ביזבזו לא האופרה

 בסידור אי־הצלחה של (למקרה לוקסים הבניין תוך אל
 'כל ורמקולים. זרקורים חשמל, מכשירי ארעי), חשמלי

בחשבון. נלקחו האפשרויות
 שערה, מלחמה להשיב הביסה נערכה לא רבים, להפתעת

 לבית שנכנסו האופרה, אנשי פנים. אל פנים מקרב נמנעה
 או חיים בקרב משלט לכבוש העומדת צבא פלוגת כמו

 אותו עזבה הבימה נטוש. הנכסף המשלט את מצאו מוות,
 מסך סגור, המזנון מנותק, היה החשמל חרוכה. כאדמה
 חשמליים, מנועים רק_בעזרת להניעו שאפשר הכבד*, הברזל

 לתעלוליה זכר עזוב, רומאי פורום עמד ומאחריו מורד, היה
 ברנרד ג׳ורג׳ של מחזהו על הכללית בחזרה קליאופטרה של

 ,סיגריות זנבות ניירות, התגוללו האולם רצפת על שאו.
נוקו. לא אשר וליכלוך אבק

 מראש, מוכנה תוכנית לפי .”מחדר״ההלבש צלילים
 חסונים, סלוניקאים עשרים לחוליות. האופרה עובדי התחלקו

 מסך את משותף במאמץ הרימו הפועל, פלוגות אנשי
 ניסו זרקורים, הציבו כבלים, מתחי ד,חשמלאים הכבד. הברזל

 בקופה נמכרו נר לאור הדוממת. החשמל רשת את להפעיל
 רמקול, גם הוכן מושבעים. לאופטימיסטים בודדים כרטיסים

 הזמרים בחוץ. שהצטופף לקהל הצורך, בשעת לפנות כדי
 צלילים, סולמות בקעו דה־פיליפ אדיס של מחדרה שותיהם.
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שריפה, של במקרה לבמה האולם בין שנועד,^להפריד »
אחרים. צרכים לכל משמש אינו

^ * שאנשי אחרי האולם, את להאיר כדי הלוקסים, את הבנין במרתף הדליקו האופירה אנשי » ף״ץ ^ ף
arf ml( 1 י ! ! י I I « מובהק. ורומנטי מחתרתי אופי לתמונה השווה העמום האור החשמל.״ את ניתקו הבימה


