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בס אנד פנדר•
 ללמד הבאה הצגה היא הניכור פנדריי

 של הגדול השטח הווי בין כי הצופה, את
 מוסינזון יגאל של במחזהו המתואר יפו,

 שקלוב, היהודית העיירה הווי ובין אלדוראדו,
מפתיע. דמיון קיים הצארית, ברוסיה
אלים, צעיר הוא הגיבור המקרים, בשני

 נערה לאשר, ולשאת למוטב לחזור ד,מעוניין
 יסוד ללא צעיר אותו נשפט בשניהם, הגונה.
 העלילה שבר,משך מובן, בביודהסוהר. לשבת

 של בעזרתם :מקומיים הבדלים מתגלים
 (נחום פנדריי הופך מבית־הסוהר מכרים

 (בנימין אלדוראדו לאיש בדומה שלא בוכמן),
היהודית. העצמית ההגנה לגיבור שלמן),

 לפני עוד אך ויהודיה. נכריות שתי
: דברים קורים הזאת ההירואית הפרשה כל

 ברזל, שרירי בעל קצבים שוליית פאנדריי,
 משתוללים, סוסים ארבעה לעצור מצליח

 המקומית, הפריצה של חייה את בכך מציל
 בביתה, לילי לבן־בית הופך האחוזה, בעלת

 מהתעלסות פנוי הוא בהם הערבים באותם
 רביד) (שושנה קטרינושקה המשרתת עם

ורדי). (דוד העיירה גביר באסם
 פנדריי אין אלה שתי בעזרת גם אבל
 הוא לכן המיני. רעבונו את להשביע מצליח
 של בתו זוהר), (מרים מרי אחרי גם מחזר
 : לה זקורא אמיתי), (חיים מכובד עגלון

 לבסוף, ״1 שלי טרמומטר !שלי ״כירכרונת
 הופך פנדריי לטמפרטורה. הטרמומטר נכנע

אשתו. הופכת ומרי עגלון,

״גבר לכל י ״להתמסר  קצר זמן !
 שהוא לאחר פגדריי, נאסר הנישואין אחרי
מל ברוק) (שלמה העיירה טפסר את מונע
בש שריפה. בהצתת החשוד הגביר את אסור

 המושבע אויבו מנסה הממושך מאסרו עת
(שמו ״שלהבת״ קושקה העגלון פנדריי, של
 הוא הבודדת. מרי אח לפתות רודנסקי), אל

 אחר מתוודה שמרי פי על אף מצליח, אינו
 לקוש־ רק ״לא :החוזר פנדריי באוזני כך
 !" להתמסר מוכנה הייתי גבר לכל — קר,
הלאה. וכן הלאה, וכן

עי מתוך במפתיע שיצא הזה, הבליל כל
 הבמאי על־ידי מוגש מצויין, רומאן של בודו

 מתוך מוזרה, תמימות במין פינקל שמעון
רגי מעין הבמה על להעלות משונה נסיון  פו
 של הרעשנית כשהמוסיקה יהודי־גלותי, ובם
 רות של הדיבוק בנוסח וריקודים לברי מרק

בידו. מסייעים האריס

ההצ וחסר-בשרון.״ קלוש ״קלוקל,
 על שעלו ביותר הגרועות אחת שהיא גה,

 האחרונות, השנים בחמש הישראלית הבמה
 צירף אילמלי מרגיזה, כד. אולי היתר. לא
 שחצני פתח־דבר שניאור זלמן המחבר לה

מוח התעלמות מתוך הבימה, אשר ומנופח,
 אותו הדפיסה הטוב, הטעם מכללי לטת

בתוכנית.
 שניאור, קבע בישראל, התיאטרונים את
 החלו, שבגללו נחיתות״ של רגש ״כמין תקף
 כמעט להציג לעין, נראית סיבה כל ללא
 ״תרגומים או בארץ״ הנוצר ״כל את רק

במ מסויימת,״ ספרות־אמריקה משל גרועים

ה אל ״לשוב כוחם עיקר את להקדיש קום
 החומר אל לומר כוונתי — המקור מקור.

 מלפני והטיפוסים הגיבורים ואל הספרותי
 שלי,״ הגיבור פנדריי ״את וחצי-דור.״ דור

 לי וכמדומה חושב, ״אני שניאור, הוסיף
ש האגדי גשר־הנייר מפנסי... לאחד בצדק,

וה בעלי־הכשרון השחקנים כל יעברו עליו
 בארץ, החדשים החיים אל האמיתיים סופרים
יפולו.״ ולא יעברו

 הבימה כי בהרגשה, ההצגה מן יוצא הצופה
 בקפדנות מילאה אילו לעשות, מיטיבה היתד,

 מחזה הציגה ולא שניאור של הצעותיו את
 ומשוגעים־למחצה,״ נואפים שיכורים, ״עם

 וחסר־כשרון.״ וקלוש ״קלוקל כשהוא ביתוד
 בטעות, הועלה שהמחזה לאחר פנים, כל על

 להסירו הביימה של הלאומית חובתה כי נדמה
 הזילזול את להרבות לא כדי מיד, הבמה מן

 למרבה ממילא, הנפוץ ורוחה הגולה בהווי
הישראלי. בנוער הצער,

מדע
ביולוגיה

120 עד
 המפורסם האנגלי הסופר שאו, ברנארד

 השבורה רגלו לולא כי האמין ,92 בגיל שמת
 כי טעה. הוא שנה. 300 לחיות היה יכול

 עלה הממוצע המודרני האדם שגיל למרות
 רק התוצאה הושגה קודמיו, גיל על בהרבה
 המתים־בטרם־זמנם. אחוז הקטנת על־ידי
תרופה. נמצאה טרם הזיקנה לניוון

 ביותר הרבה לפירסומת שזכו הנסויים
 הפלסטיים, הניתוחים ניסויי היו זה בשטח

 צעירים גורילות של אברי־מין הורכבו בהם
 תוך אל להזרים כדי אדם, בני של לגופם

 :היתד, התוצאה צעיר. גוף של הורמונים הדם
 של ארוכה ושורד, נזעמים גורילות כמה

החוקרים. חשבון על וצחוק בדיחות
 הביולוגים ואנשים. עכברים על

 ועכבריהם. מעבדותיהם אל פנים ובבושת חזרו
 1 אוכל של גדולות כמויות לעכברים נתנו הם

 הם יום. 950 בגיל ומתו השמינו העכברים
 מתו והם — אוכל מעט לעכברים נתנו

 האריכו זאת, לעומת מאוזנת׳ בתזונה מרעב.
יום. 1150 — 1000 עד חיים העכברים

 אמריקאי, מדען מק־קאי, אדווין פרופסור
 לעקבריו נתן הוא : רביעית אפשרות המציא

ה משאר מאוזן אך בקלוריות עני מזון
 1000 בגיל באיטיות, גדלו עסבריו בחינות.

 תוספת להם נתן הוא גורים. עדיין היו ימים
 חיו !נורמלי באופן להתבגר החלו והם מזון
מזיקנה. שמתו עד ימים מאות כמה עוד

 מכוונת הזנה על־ידי כי הוכיח זה גסיון
 של הילדות תקופת את להאריך אפשר

 לדעת עכברים, אצל שאפשרי מה עכברים.
 אצל גם אפשרי להיות עלול ביולוגים, כמה

 קשה נראתה לפועל ההוצאה אך האדם.
 את להאריך המדע יצליח אם כי — ביותר

 או שנים בעשר האדם של הילדות תקופת
ה החברה מיבנה את הדבר יערער יותר,

נולה. אנושית

הגיבור״ ב״פנדריי ורביד בוכמן שחקנים
ומשוגעים־למחצה נואפים שינון־ים,

ראש כאב
ראש הצטננות

שרירים ומחושי
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