
!מחזה מהון קטעהמצר מולייר

גורו ויצחק בלם שמעון
 נכתב המצרי" מולייר של "תלאותיו המחזה

 יעקב של פעילותו פרשת מועלית ובו 1970ב־
 יצירתו על בהסתמך התיאטרון, בשדה צנוע

 מחזהו על ובמיוחד המחזאי, של המקורית
 הרצאה על וכן ותלאותיו" מצרים "מולייר
 למערכת בקשר .1903ב־ בפאריס שנשאה
 איסמאעיל, והח׳דיב אפגאני עם שלו היחסים

במח שהובאו העדויות ברוח הדברים נכתבו

 לבסוף תפאורת. חלקי מלטף חריקח, הבמה על מסתובב )צנוע
 אור כבים. אינם אך עליו, מתעממים האורות מהורהר. מתיישב,"

 סטפאן. של שירתו מבחוץ נשמעת הבימה. של אחר בצד נדלק
 מבחין אינו צווארו. על תלויה גיטארה המואר, בצד נכנס הוא

בצנוע(
הבלקן, מן זמר אני :סטפאן

נדדתי. רבות — רבות
כאן, חיפשתי אהבה שיר
יגעתי. לשווא אבל

זמר! אינך לא, לי: אמרו
— מר משורש פזמונך כי

תקווה, חשוך חולה אתה
באהבה. אתה חולה

חבלקן, את אז יצאתי
מצרימה: באוניה

כאן, ביקשתי אשר אולי
ז שמה רק אמצא מצוא

מצרי, אינך לא, :לי אמרו
נוכרי. שיר הוא שירך וגם

— תקווה חשוך חולה אתה
באהבה. אתה חולה

1 סטפאן זר, עצמך את מרגיש באמת אתה :צנוע
ה את ששר הזה... האיש לא. אנין )במבוכת־מה( סטפאן:

שיר!
 אתה — הקהל על נערץ מפורסם, אתה ז לך חסר מה :צנוע
 שלנו! התיאטרון כוכב

 . כלום. לי חסר לא :סטפאן
 1עצוב אתה למה צנוע:

 ג׳מס. לי, לעזור תוכל לא :סטפאן
 ז עלי סומך לא אתה :צנוע

 בעצמו. לפתור חייב שהאדם דברים יש :סטפאן
 חולה / — תקווה חשוך ״חולה אתה השיר( את )מחקה : צנוע

ד׳ באהבה אתה
שותק(. במרירות. צוחק )סטפאן

 1 אחר מישהו לה שיש להבין עלי האם :צנוע
אחר. מישהו יש :סטפאן

ז אותו אוהבת והיא צנוע:
ה את לדעת מתעקש אתה אם ג׳מס, )בהתפרעות( :סטפאן

 שתיקה(. המשפט. את משלים )אינו אמת...
 האמת. את אדע שלא מוטב אולי לא. )נסוג( :צנוע

 דבר. להסתיר אי־אפשר ממך יודע, אתה אבל :סטפאן
 צרות. לנו יעשה כרים שכמו(. על ידו מניח )גם. :צנוע

 לי. לעזור תוכל שלא לך אמרתי )קודר( סטפאן:
 לנו די לא 1 הלהקה את לפרק ז לך לעזור אוכל ואיך :צנוע

 יעשה לילא למען כרים, את מכיר אתה ז השלטון עם בצרות
!בזכותה איתנו נמצא הוא הכל.

 — אתה ורק בזכותך... ואני בזכותי, כאן והיא סטפאן:
עצמך! בזכות

 הזאת. הלהקה את להקים קשה עבדנו אנחנו סטפאן, :צנוע
 ז אותנו להרוס רוצה אתה לאומי. בקנה־מידה מפעל זהו

 עצוב. אני מדוע שאלת אתה ג׳מס. כלום, רוצה לא אני :סטפאן
 לילא גם אתגבר, לדאוג. מה לך אין לחייך( )מתאמץ זהו. ובכן,

תתגבר.
 )סטפאן סטפאן. בידיך, נתונה הלהקה שלמות )בתקיפות( :צנוע

 אט־אט. מתחזק האור ויוצא. ממנו מרתחק צנוע בראשו. מהנהן
חדש( בוקר

 במקום. המלים את מאלתר כשהוא לשיר, )ממשיך :סטפאן
 בה( מבחין אינו הוא אך לילא, נכנסת שר, בעודו

בבלקן, חייתי זמר
שיר. חיברתי לאהבה

לשחקן הפכתי מאז
קאחיר. בעיר בתיאטרון

 - אוהב, אינך לא, :לי אמרו
 כוזב! — פנים מעמיד רק
 באהבה משחק רק

שנכתבה. בהצגה

 ז סטפאן עצוב, כך כל אתה למה :לילא
 ז מוקדמת כך כל בשעה ! לילא )מופתע( :סטפאן

איכשהו יבואו. שהאחרים לפני אותך לראות רציתי :לילא

צנוע יעקב

ופועלו. האיש על שונים קרים
 לראשית מתייחסים להלן המובאים הקטעים

 המחזה בעקבות ואיסמאעיל צנוע בין הקרע
 שערך האומלל מסע־הכיבושים על המלגלג
 אפגאני, אתיופיה. היא חבש, נגד הח׳דיב

 על השפעתו מפעיל היה, ומעשה הגות שאיש
השלטון. נגד בקשר פעיל חלק ליטול צנוע

ממנו. להתחמק הצלחתי
לעשות. צריכה היית לא סטפאן:

1 מתלוצץ אתה : לילא
אותך. אוהב הוא :סטפאן

!שלו הבעיה זאת : לילא
לילא. אכזרית, את :סטפאן

ז לא ואתה : לילא
אני! סטפאן:

ז מבין לא באמת מבין! לא :אתה לילא
 יודעת את הפכפך, בחור אני לך. כדאי לא :לילא, סטפאן

 היזהרו־נא בנות־החן )שר(
 ההפכפך, מסטפאן

מאתונה הוא נדד כי
מאולץ( צחוק )צוחק !בפח אתכן להפיל

 בשביל טוב אולי היה חזה, הרושם מאמינה. לא אני :לילא
 כל־כך מצחיק. ניל"! אל "בולבול כשהיית שלך, הלילה מועדון

 )צוחקת. גיל". אל "בולבול — למצרי אותך שיחשבו רצית
 ז אחר אתה תוכך שבתוך צודקת! שאני נכון מרצינה(

ז אחר איך :סטפאן
 חבק שתיקה( צוחק. )הוא ...אוהב ...רגשן ...רגיש :לילא
!אותי

!לילא )נרתע( :סטפאן
 !אותי אוהב לא אתה משהו ממני מסתיר אתה : 'לילא

!כך סבורה את :סטפאן
 מניד )הוא לי. להגיד מוכרח אתה ז הסיבה מה אז :לילא

 מנשקת בו, )מחזקיח לך! אניח לא לך, אניח לא אני בראשו(
 גומעח של קולו נשמע נכנע. אך להיחלץ, מנסה הוא אותו.

הקלעים( מאחורי
 ממנה. להתרחק ממהר )סספאן !סטפאן !סטפאן :גומעה

 !שמכם ימח עושים, אתם מה ...כ אתה סטפאן, גומעה נכנס
חזרה. עושים )צוחק( סטפאן:

)צחוק( ז לחשו בלי ז חזרה :גומעה
 צוחקים( )כלום בעל-פה הטקסט את למדנו סטפאן:

 הבמה. על אעלה עוד אני בסוף אבל !תצחקו תצחקו, : גומעה
!לחשו תהיה ואתה

 אותך. מחליף ברצון חייתי ערבית, לקרוא ידעתי אילו :סטפאן
)צוחק( !בהפסקה — אותך להחליף מוכן אני עכשיו גם

 מקשיב נכנס. אינו אך הקלעים, מאחורי מופיע )כרים
בו( מבחין לא ואיש לשירה

 עבודה זאת מה תעריך ואז בכלוב, אחד ערב רק תעמוד :גומעה
 שאני מה כמוכם! חמורים על הנשמה את להוציא לחשן. של

חחיפך! אומרים אתם אומר
( ברור. אומר לא אתה כי :סטפאן
 ותפסיק לעבוד בוא !אותי תרגיז אל סטפאן, שמע, :גומעה
 יתווסף עוד שלכם האלו ח״חזרות" מן לילא. על רושם לעשות
 סטפאן( של בצלעותיו מרפק תוקע )צוחק, לתיאטרון! שחקן

 חיתול! לו יחליף מי !ההצגה באמצע לילל יתחיל אם יהיה ומה
 לילא. אללה, אותך ישמור לילא( אל מתקרב מצחוק. )מתפקע

 לסספאן( בעינו )קורץ !אה !יותר יפה נהיית ליום מיום
!חביב ואת כרים את גם למצוא צריך עכשיו

!לעבודה יאללה, הגיטארה( את )נוטל :סטפאן
מא נעמד ממחבואו. מגיח כרים יוצאים. וגומעה )סטפאן

ושותק( בה מביט לילא. חורי
 לגעת מנסה יד, מושיט )כרים תעבוד, לך זזה( )אינה : לילא

 מה ממני! רוצה אתה מה בזריזות( ממנו מתרחקת היא בה.
 עלי! נמאסת ובלילה. ביום אותי רודף אתה רוצה! אתה

!נמאסת
!תצטערי עוד את )באיום( :כארים

!אותי עזוב ממך. מפחדת לא אני : לילא
 ממך מבקש רק אני אותך. להפחיד רוצה לא אני :כרים

!אחת פעם לי. להקשיב
 מכות ממך ספגתי כבר מספיק. לך הקשבתי כבר :לילא

 רוצה! אתה מה הרוחות! לכל ממני, רוצה עוד אתה מה
!אותך להזהיר רוצה אני :כרים
 מסטפאןז ו אותי להזהיר ממה אותיז להזהיר : לילא
 !סטפאן על מצפצף אני !סטפאן :כרים
 !עליך מצפצפת אני !שלך השפם על מצפצפת ואני :לילא
 !מטורפת לגמרי מטורפת, את :כרים
 את לי למרר חושב אתה מתי עד לי. להניח לך אמרתי :לילא

 אחרי רדפת ואתה ממך, לברוח כדי המועדון את עזבתי !החיים
 נמאס לא !ממני רוצה אתה מה !בזכותי שחקן נהיית כאן. עד
 !יום כל יום, כל אלי להיטפל לך נמאס לא !לך

 איתך החלפתי לא שבועים כבר !אליך נטפל אני יום כל : כרים
מילה.

רבה. תודה לילא:

לי. שתקשיבי רוצח אני לילא, :כרים
 יודעת אני לי. לומר לך שיש מה בדיוק יודעת אני : לילא

 בכלל, לי מפריע לא זח אבל והקשבת, הקלעים מאחורי שעמדת
!מבין אתה
!סטפאן על מצפף שאני לך אמרתי :כרים
!זח על תחזור אל : לילא
 לי האמיני לי. איכפת ולא הכל. יודע הרי אני )באיפוק( :כרים
 אני לילא. משהו, לי נודע מגיבה( אינה )היא לי. איכפת שלא

 שוב )היא מטורפת. כמו מתפרצת ואת אותך להזהיר רוצה
 הרגשתי תמיד בפיו( מה לדעת שמבקשת ניכר אך מגיבה, אינה

 צל לי אין שוב היום בטוח. הייתי לא אבל מתבשל, שמשהו
 !נורא בדבר להסתבך עלולים אנחנו לילא, ספק, של

!אנחנו מי !אנחנו : לילא
 אפלות. למטרות אותנו מנצלים הלהקה. חברי כל כולנו. :כרים

 גרוע לא אם בבית־הסוחר, עצמנו את למצוא עלולים ;אנחנו
!מזה

 !לג׳מס מתכוון אתה אולי )בזעם( לג׳מס מתכוון אתה :לילא
 לי, להקשיב ממך מבקש אני !פתיה תהיי אל לילא, :כרים
 כולם בסדר! גדול. אדם הוא ג׳מס לי. להקשיב אחת פעם

 סתם לא הוא אבל ממך. פחות לא אני. גם אותו. מעריצים
 בבית־הספר מרצה עיתונאי, הוא תיאטרון. מנהל הוא שחקן.

 לא בו קשרים. בעל חזק, אדם הוא אישיות, הוא לאמנויות.
אנחנו... אבל לפגוע, יעזו

!סוף־סוף תגיד לומרז רוצה אתה מה :לילא
!מדי מיודדים ואפגאני שג׳מס לב שמת לא :כרים
!עניינך זה מה : לילא

 קשור! הוא חוגים באילו אפגאני! מיהו יודעת את כרים:
 של האציליים הגינונים עם אותנו להכניס עלול הוא בוץ לאיזה

נכבד! איט־דת
!אפגאני אחרי גם לרגל התחלת :לילא
!כך על לי להודות צריכה את : כרים
 אנשים נגד שלך ההשמצות על !לך להודות מה על :לילא

! גדולים
 לך יש כנופיה איזו עם יודעת לא את !גדולים אנשים :כרים
...אותך להציל רוצח אני ! עסק
 איש י אתה ג׳מס! על כך לדבר מעז אתה כנופיה! :לילא

 שלך! החשיש עסקי עם אתה הכנופיות,
!שיתקי לילא, :כרים
I מלוכלך !זונות סרסור : לילא
!לך אומר אני הפה את תסתמי :כרים

 יו אתח :לילא
 י שתקי כרים:

 י )נמלט :לילא
 על גם !לג׳מס

!למשטרת
 מזג )כרים

א לצרוח,
 תעז אם :כרים

 ממשיכו )לילא
 נ אווגח, ללטף

 רג לי. תאמיני
 שומטת )חיא
 ...אותי
 )בקול : לילא
 לץ אוי :כרים
 נ מכיסו שולף

 הב׳ קדמת אל
 )נ מחמוד"...

 ג ד׳ ביום לבוא
 זג לא ובעצמו

 חליפו בן־אדם.
 לפני עמד ששם
 ומתחיל ישנח

 הו את להטיח
 עסק ... פושע

 עאבדי לארמון
 פו למדי. מטת

 ה מעשה, כדי
 ומש מאחוריו

 ב! חסן הנסיך
 :שלט מאושש.
 עידוד קריאות

 הער איזו כרים
 אירונ יווני...

 !בשבילה טוב
 ל אותי חושב

 שחקן ...שלו
 הקלע׳ מאחורי

 » בצורה חיש
עסק ...ביוקר

 לקרוא נהוג שהיה כפי סאנוא, ג׳מם )או צנוע עקב
 של בבתי־הספר התחנך ,1839ב־ בקאהיר נולד לו(,

z האיסלאם בדת שיעורים קיבל וכן היהודית הקהילה

 הנסיך של מזכירו היה אביו פרטיים. מורים אצל
 המלוכה שושלת מייסד עלי, מוחמר של נכדו יכן, פחה אחמד

 לימודיו להמשך חשבונו על אותו שלח הלה החדשה. במצרים
 מוסיקה ציור, למד בהן שנים, שלוש צנוע שהה שם באיטליה,
 לעבוד היה נאלץ ובשובו אביו עליו מת תקופה באותה ותיאטרון.

 בשנת העליונה. השכבה לבני פרטי כמורה המשפחה לפרנסת
 בתי- על ומפקח לאמנויות הגבוה בבית־הספר מרצה נתמנה 1868

התיאט את ייסד ,1870ב־ לאחר־מכן, שנתיים הממשלתיים. הספר
 הערבי התיאטרון גם שהיה במצרים, הראשון הסאטירי רון

 להקות באמצעות התיאטרון את במצרים הכירו אז עד הראשון.
 המורכב מובחר, קהל לפני הציגו שר8 צרפתיות בעיקר זרות,

 הצגותיו מאנשי־ההצר. קטן קומץ וכן זרים ויועצים מאנשי־צבא
 שזו רב קהל משכו שבקאהיר, אזבקייה בגני שנערכו הראשונות

 הדיאלוגים את הבימה. אמנות עם הראשונה הפגישה לו היתד.
 תיאטרונו אל לקרב בידו עלה ובכך המדוברת בשפה צנוע כתב

 טיפלו שבהם הנושאים גם העממית; השכבה מבני רחב ציבור
 האיש של לליבו וקרובים היומיום מחיי שאובים היו מחזותיו
 דרכו בראשית עוד פנים לו האירה ההצלחה ואכן, הפשוט.

ה "התיאטרון שנקרא התיאטרון, ליסוד חודשים ארבעה ומקץ
 היה הלה איסמאעיל הח׳דיב לפני להציג צנוע הוזמן לאומי",

 "מולייר התואר את לצנוע שהעניק הביצוע, מרמת נלהב כה
המצרי".

 שהצליח ראשון, קושי בדרכו. נערמו רבים קשיים זאת, עם
 לא אז של במצרים במחזות. הנשים תפקיד היה עליו להתגבר

 ולכן גברים לפני לשחק כדי לבימה תעלה שאשר. היה מקובל
 זמן־מה אבל לגברים. הנשים תפקידי את למסור צנוע היה נאלץ
 נשים שתי הלהקה אל לצרף בידו עלה התיאטרון, יסוד לאחר

 אנשי־הדת של חמתם את נגדו שעורר תקדים קבע ■ובכך צעירות
 לשים נתבקשו והשלטונות הושמץ תיאטרונו השמרניים. והחוגים

 את נגדו שקומם גוסף דבר בפרהסיה. כבוד־ד־אשד. לחילול קץ
 העזתו הוא החצר אנשי את גם ,ולימים השמרניים החוגים

 ולשלח המרוד לפ׳לח אהדה להביע למיניהם, שררה אנשי להתקיף
 צנוע אבל נשים. ריבוי כגון מקודשים במינהגים לעגו חיצי

 כדי לבימה עולה היה ערב ומדי למשמיציו חייב נשאר לא מעולם
 מניבול־ אפילו נרתע היה ולא ועוקצנית חדה בלשון להם להשיב

 מבני היה שרובו התיאטרון, קהל התקופה. עתוני כעדות פה,
 ליצור ידע צנוע בתשואות. דבריו את מקבל היה העניות, השכבות

 שלא זה מגע נוצר לעתים אך הקהל, עם בלתי־אמצעי מגע
 ימיו בערוב שנשא בהרצאה כך על מספר עצמו הוא ביוזמתו.
 מציגים המישחק במהלך מתערבים הצופים היו שלרוב בפאריס,

 על להוכיח כדי הבימה אל עולים ולפעמים לשחקנים שאלות
 נאלץ היה צנוע שלילית. דמות של תפקיד הממלא השחקן את פניו

 היתד, וכך לשחקנים, אותן וללחוש מאולתרות תשובות להכין
 מצחוק, המתפקע הקהל של לשמחתו הקבוע ממסלולה סוטה ההצגה

 אווירה הללו. הסצינות על לחזור הבאים בערבים דורש היה אשר
ארטה". דל "קומדיה של אופי לתיאטרון העניקה זו עליזה עממית

 t של תיאטרונו
 המחבר היה

 הראשי השחקן
 ה״סטרדיי כתב

 9ש הכילו אחת,
 מסתיימים היו

 הוא להערצה
 פ׳לזז של דמות

 העיק! הערותיו
 זולגוו והדמעות

שלם".

 תיאטרון אבל
 הח׳די! בפקודת

 לסגירה הסיבה
 החר בביקורתו
 פוליג לתחומים

 השלטונור ואת
 i תעלת־סואץ.

 ג׳מ הלאומית:
 נגו לפעול החל
 לאח מיד באה

 מחוות כמרבית
 בסי קובצו !אשר

 ׳ והוא שחיבר
 ד "ל׳אמפרנטו

 מבם התיאטרון
 זה מחזה תיים.

הספציפיור תיו

 לאחר שנתיים
 שתכל לפאריס,

 ד ,1876ב־ רים
 שהיו סאטירי,

 נדארה", "אבו
 משקפי ומרכיב

 לשפ המדוברת
 1 פגיעה רניים

 ש הסאטיריים,
 בי העתון דפי

 ו הבמות לאחד
 קרב היה עצמו

 מהט גירוש צו
 פאריס, בגלות
 ולשגרו שונים
 שנקרא שפות

 >12ב־ מת הוא
 ה צנוע יעקב

 ו הוא מצרים;
 הסאטיו אטרון

 אי על מחקרים
 להו וממשיכים

מהנגלה נסתר
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 1 מסל אתת !ממנה שאכלת בצלחת יורק אתת :לילא
 מטירת( לת )מנחית סוף־סוף! שתקי כרים:

 אססר אני !אשתוק לא 1 אשתוק לא ממנו( )נמלטת :לילא
 אותן ימטור הוא !אותן יטלק חוא !החשיש על גם !לג׳מס

!למשטרת
 מנסח נאבקת, היא זרועותיה. את לופת אלית, מזנק )כרים

בכפו( פית את סותם הוא אן לצרוח,
 !אותן הורג אני שלן, המזוהם הפה את לפתוח תעזי אם :כרים

 מתחיל כרים לאט־לאט. נחלשת אך להיאבק, ממשיכה )לילא
 לטובתך, רק אני לילא, ראשה( את לאמץ מנטה אותה, ללטף

 ...עדיין אני הכל, למרות ...לילא לטובתך, רק לי. האמיני
 הרגזת את לך. להכאיב התכוונתי לא ממנו( שומטת )היא
...אותי
 בריצה( )יוצאת ...אותי עזוב אותי. עזוב חנוק( )בקול : לילא

 מהורהר. נותר הוא )רגע משהו! תספרי אם לך אוי כרים:
 פוסע פניו. על פושט שביעות־רצון של וחיוך נייר מכיסו שולף

 אללאטיף עבד כרים האדון "לכבוד קורא( הבימה. קדמת אל
 בזה מוזמן "הנך !כרים אדון !אדון )בהתפעלות( ...מחמוד״

 בכבודו ג׳מס אפילו .״ .♦הצחריים לפני עשר בשעה ד׳ ביום לבוא
 כמו להתלבש צריך )צוחק(. !כזאת להזמנה זכה לא ובעצמו

 מקום הקלעים, מאחורי אל )חוזר פראנג׳ית! חליפה בן־אדם.
 חליפה מתוכו מוציא מרופט. ילקוט־בד ונושא לפני־כן עמד ששם
 שלא התאפקתי בקושי יתירה( בעדינות בה לטפל ומתחיל ישנה

 הזאת! הקטנה השחצנית של פרצופה על ההזמנה את להטיח
 הזמנה! וחינה— זונות טרטור חשיש... עסקי פושע...

מקו לבנה, חולצה נוטל החליפה, את )פורש !עאבדין לארמון
 תוך להתלבש. ומתחיל שלו הגאלאבייה את פושט למדי. מטת

 השחקנים נכנסים פולחן, כמעין רב, זמן הנמשך מעשה, כדי
 של המחפירה מפלתו על המערכון את ומשחקים מאחוריו

 בקצב צועדים הם בפנטומימה. נעשה הכל בחבש. חסן הנסיך
 !״ לקרב יוצא חטן הנסיך של המפואר ״צבאו :שלט מאושש.
 משמיע זמן, וברווחי במקביל, בלתי־מובנות. עידוד קריאות

 שהוא זה בגלל בקפידה( להתלבש להפסיק בלי הערה איזו כרים
 מספיק לא !לא — אני / ...לו מלקקת — אירופי ...יווני
 ג׳מס, הזה, והצבע / !רקדנית־בטן ז היא ומה / ! בשבילה טוב

 החיוכים עם אותי קנה שהוא חושב לאידיוט! אותי חושב
 הבמה. את יוצא המפואר )"הצבא" ...ממני עשו שחקן שלו...
הממ רבתי, התמוטטות של עמום רעש נשמע הקלעים מאחורי

 להם יעלה המחפירה( המפלה את גרוטסקית בצורה חיש
העלן־ מהמשכורת שאתקיים רצית אולי חשיש! עסקי ביוקר...

 הוא שכן אחד, איש של תיאטרון למעשה היה צנוע של תיאטרונו
 לכל ומעל הלחשן הבמאי, המוסיקאי, הפזמונאי, המחבר, היה

 ערבי," תיאטרון בלבד עצמו בכוחות יצר "הוא הראשי. השחקן
 דמות סביב הבנויים "מחזותיו ".1876ב־ ריוויו" ה״סטרדיי כתב

 לפעמים אך צחוק, רעמי המעוררות רפליקות של שפע הכילו אחת,
 הראוי הדבר )...( מרות. אנושיות בדמעות מסתיימים היו

 מגלם הוא כאשר ביותר, עליו האהוב מישחקו הוא להערצה

 את משמיע הדמות, עם כליל מזדהה הוא מצרי. פ׳לח של דמות
 חרישית בוכה או הבריא, צחוקו את מגלגל העוקצניות, הערותיו
 עם באישיותו אוצר זה אדם הצמוקות. לחייו על זולגות והדמעות

שלם".
 בסגר היווסדו לאחר שנתיים ימים. האריך לא זה תיאטרון אבל

 מעריציו. מבין כאמור, שהיה, עצמו, איסמאעיל הח׳דיב בפקודת
 ויותר יותר השלטון את להביך ההל שצנוע היתד, לסגירה הסיבה

 חברתיים מתחומים קרובות לעתים שגלשה החריפה, בביקורתו
 השלטון במוסדות השחיתות את הוקעתו כמו פוליטיים, לתחומים

 כריית עקב מצרים של כלכלתה על הבריטים השלטונות ואת
 התנועה ראשי עם ימים באותם היה קשור צנוע תעלת־סואץ.

 עמם ויחד עבדו, ומוחמד אל־אפגאני אל-דין ג׳מאל הלאומית:
 התיאטרון סגירת כי הטוענים, יש המלוכה. חצר נגד לפעול החל
 אבד אשר והחירות", "המולדת המחזה העלאת לאחר מיד באה

 בלבד שמונה שרדו מהם מחזות, 32 כתב צגוע מחזותיו. כמרבית

 האחרון המחזה גם מודפס זה בספר .1963 בשנת בספר קובצו ׳אשר
 דוגמת על־פי הכתוב ותלאותיו", המצרי "מולייר והוא שחיבר

 חיי את מתאר הוא שבו מולייר, של ורסאיי" די "ל׳אמפרנטו
האמי בשמותיהם מופיעים השחקנים כאשר מבפנים, התיאטרון

ובעיו התיאטרון לחקר מקור השאר, ביו משמש, זה מחזה תיים.

הספציפיות. תיו

 רשמית בשליחות צנוע נשלח התיאטרון, סגירת לאחר שנתיים
למצ בשובו מקום, מכל בערפל. לוטה עדייו שתכליתה לפאריס,

 עתון יסד כאשר השלטון נגד חדשה בפעילות החל ,1876ב־ רים
 העתון .שם במצרים הראשון הסאטירי העתון שהיה סאטירי,

 היה קצר-רואי )צנוע המשקפיים בעל כלומר נדארה", "אבו
 השפה את הפך כאשר תקדים קבע כאן גם משקפיים(. ומרכיב

 י השמי החוגים בעיני שנחשב דבר מודפס, עתון לשפת המדוברת

 מהטקסטים לבד הערבית. הלשון בקדושת חמורה פגיעה רניים
 את לעטר צנוע נהג בידו, נכתבו ככולם שרובם הסאטיריים,

 חיש־מהר הפך זה עתון מעשי־ידיו. בקאריקטורות העתון דפי
 וצנוע נסגר אחדות פעמים ;השלטון נגד המתסיסות הבמות לאהד
 נגדו הוצא 1878 בשנת בחייו. התנקשויות לשתי קרבן היה עצמו

 תיק שארית את עשה הוא ומאז המצרית מהטריטוריה גירוש צו
 בשמות הסאטירי עתונו את להוציא המשיך שם פאריס, בגלות
 בשמונה עתון הוציא גם הוא למצרים. בחשאי ולשגרו שונים
 בידו. היה כתוב כולו שכל אז׳פסיין", באבאר "לה שנקרא שפות

.1912ב־ מת הוא
 יהדותן מקרב שיצאו הנאורות הדמויות אחת היה צנוע יעקב

התי לאבי בצדק ונחשב לארצו רבה תרומה תרם הוא ;מצרים
 המצרית. הסאטירית העתונות ולאבי במצרים הסאטירי אטרון

 | נתפרסמו והעתונות התיאטרון בשדה ופועלו אישיותו על מחקרים
 ה־[ עדיין רב אך אחרות, ובשפות בערבית להתפרסם וממשיכים

• זה מופלא איש של הסוערים בחייו מהנגלה נסתר

בלס שמעון

פ

 עקומים, בעלי־מום, חוזר. )"הצבא" ז לי משלם שנ׳מס ח3
 "צבאו השלט: את נושאים בקושי גונחים, זוחלים, מדוכאים,

 טפשה! בחבש"( המערכח מן חוזר חסן הנסיך של המפואר
 נם הרי שכל... לך היה אילו לך! מחכה מה יודעת לא את

 מה כזאת... רשמית בהזמנה לא אמנם לארמון, הזמינו אותך
 I לך נאה לא איסמאעיל ולח׳דיב נותנת, את לסטפאן 1 יש

 )צוחק( זונות! סרסור ואני מכובדת! שחקנית נהיית, שחקנית
 היום היום, שלו( הפרפר עניבת את )מותח חיום... אבל

 הבמה. את ויוצא "צבא־המובסים" בראש לעמוד )ניגש ! הגדול
התפ מוצבת הבמה, על "צעד" שהצבא בזמן אחריו. ה״צבא"

 כורסה. ספה. עאבדין. בארמון טרקלין — הבאה לתמונה אורה
 אסמאעיל השושלת. אבי מוחמד־עלי, של ענקית תמונה הקיר על

פחח(. ח׳יירי עומד לידו בכורסה. יושב
!מאחר שלנו האורח ח׳יירי, ובכן, : איסמאעיל

יבוא. הוא !הח׳דיב מעלת דאגה, אל :ח׳יירי
 1 שומע אתה !הפעם איתנו יתחכם שלא מוטב :איסמאעיל

 !הינהו ...נסיכי יודע, הלא אתה :ח׳יירי
 איסמאעיל אך לדבר פיו פותח קידה. קד הוא צנוע. עומד )בפתח

מקדימו(
 מילא האיש ז חסן לנסיך דווקא נטפלת מדוע :איסמאעיל

 המלחמה אשמתו. זו אין הצליח, לא אם !כחייל תפקידו את
!בכך מודים האנגלים אפילו מאד. קשת היתה

 של מלחמתו אדוני. רוע-לב, מתוך אליו נטפלתי לא :צנוע
למחזה. נושא לי שימשה חסן הנסיך

 בצורה אותו להציג מדוע ז הוא דווקא מדוע אבל :איסמאעיל
ן כזאת נלעגת
 במו-עיניו. המחזה את ראה לא הח׳דיב אדוני ׳צנוע;

 נבלה אם שלך. מחזה כל לראות חייבים אנו אין :איסמאעיל
 אולי, אתה, ז המדינה ענייני את ינהל מי בתיאטרון, זמננו את

 להצטרף ממהר ח׳יירי בצחוק. פורץ )הוא ז צנוע ג׳מס שייח׳
 )מביט נאמנינו! לנו שמוסרים לדיווח מאמינים אנחנו אליו(.

נבוך( ח׳יירי מחייך. בח׳יירי.
ז ההצגה את ראה פאשה ח׳יירי : צנוע

ז דעתו את שאלת וכלום :איסמאעיל
ויותר( יותר נבוך )ח׳יירי !שאלתי :צנוע

 לתפארת! עבודה שעשית לך! אמר ומה איסמאעיל:
...הוא צחק. הוא :צנוע

 צחקת, האם ח׳יירי( אל )פונה 1 צחק )מזועזע( :איסמאעיל
פאשה! ח׳יירי
 מעלת ...צחקתי אם ...צחקתי מגמגם( )מבולבל, :ח׳יירי

 צחקתי... אולי צחקתי... אמנם ככה... בדיוק לא חח׳דיב,
!חסן לנסיך צחקת :איסמאעלי

 הח׳דיב, מעלת חסן. לנסיך לא הח׳דיב, מעלת לא, לא, :ח׳יירי
 !גדול למצביא לצחוק שאעז אני מי כפוי-טובה. לא אני

 ג׳מס של המחזות כל מצחיק... הוא המחזה המחזה... אבל
!מצחיקים

!מתכוון אתה המצרי מולייר של :איסמאעיל
 מולייר של המחזות כל ...המצרי מולייר כמובן, :ח׳יירי
מצ־... המצרי

!שמענו אותו( )משסע :איסמאעיל
 הרחב, הקהל את הקהל, את להצחיק בעצם, כוונתו, :ח׳יירי

 בוודאי אבל צחקתי, ממש אם זוכר אינני לי, אשר הארץ... עם
 לומר... איך שהמחזה... היא דעתי לחיפך, חסן. לנסיך לא

 איזו בו שיש לומר רוצה !חבש גיבור ...חסן בנסיך פגע
דעתי. זו כן, שפוגעת. הגזמה

!פאשה ח׳יירי סבלנות( )בחוסר :׳צנוע
 )מתקן( יק... ג׳מס יש, מה מתחנן( כמעט )בקול ח׳יירי:
המצרי! מולייר

 את שראה מי כל בלבד. ח׳יירי של דעתו זו ואין :איסמאעיל
אותה. גינה ההצגה

 המחמאות על גם לו אספר הח׳דיב, מעלת לי ירטה אם :צנוע
שקיבלתי.

 !הארמון מאויבי מחמאות על לשמוע ברצוננו אין :איסמאעיל
 )בהדגשה( הארמון, מתוך אדוני, הארמון, מאויבי לא צנוע:
ובעצמו! בכבודו העצר יורש של מפיו

 1 ההצגה את שיבח הוא !בננו 1 מתופיק )בכעס( :איסמאעיל
אדוני. הוא, רק ולא :צנוע

 אתה לחלוטין( מתבלבל הלה בח׳יירי. )מביט :איסמאעיל
שמעת!

 ...אני ...לא ...אגי אני! :ח׳יירי

 ח׳יירי בתנופה. קם )הוא !בעצמנו העניין את :נברר איסמאעיל
 )צועד שלנו. עמדתנו את משנה כמובן זה אין קומתו( זוקף
 חזה התואר את לך הענקנו המצרי, מולייר צנוע( לעבר צעד

 !מעשינו על חרטה לידי אותנו תביא אל הערכה. לאות

 התרבותית בשליחותי מעלתי שלא סבורני הח׳דיב, מעלת :צנוע
מולייר. של שמו כנושא ובמעמדי

הלאו בחובה מעילה זוהי חח׳דיב צבא על ללגלג :איסמאעיל
 בעולם, ארצנו שם את להאדיר כדי לחבש יצא צבאנו ! מית

 הוא כוחנו, הוא מצרים, של והבטחון הכוח מקור הוא צבאנו
 חמורה עבירח זו הצבא על ללגלג לנו! היקר כל הוא עוזנו,

!ביותר חמורה ביותר,
האש מעלי להסיר חייב אני הנכבד, חח׳דיב של ברשותו :צנוע
בלתי־צודקת. מה

 אותך, מזהירים רק אנחנו אותך. מאשימים איננו :איסמאעיל
!מצרים מולייר

 הה׳דיב. מעלת בינינו, אי־הבנה יש :צנוע
 !אי־הבנח איזו לנו תבהיר אולי !אי־הבנה :איסמאעיל

 מעלת סאטירי, תיאטרון של ליעודו באשר אי־הבנח צנוע:
חח׳דיב.

 על ללגלג מעז אתח אי־הבנה! לזה קורא אתה איסמאעיל:
 !לקח האלה הפראים החבשים את ללמד שיצא הכוח מפקד
 הח׳דיב בשם שיצא הח׳דיב, בצבא גדול מצביא על מלגלג אתה

 השכולים האבות על מלגלג אתה !מצרים למען להילחם
!קולוניאליים כיבושים למען להרג בניהם את כביכול השולחים

ביטון ארז

שרביט יהודה הדוד
 משתפר היה יהודה כשדודי

 הבקתה, של ובקירות במשקופים מדיו" נתלה היה
ר?ליו ?!דלדל'"את היה

 שכתוכו. הבכי וכל הצחוק כל את ומגרגר
 ’ "בשכרותו נחבא ’/הוא עליו יךעיתי

לסתום מהחזה
 חכ"מה, להגיד

קכאמת׳ א?ת

 ?ויל, על חרוט שם הוא יהודה דודי היום
 " בפקק, צרור בקבוק פי על
 גג" בעלטן ?!ויקוים בין

 למחמד, בכפר קום
לדרע. מרקש בין

 שרה דוךתי
דודו בת" שרה

 חתמתם תפי על אלופה לומר אפשר היתה
?/תופפה,"

 שמחה לב חךדת הקימה
השוקעת בשמש ®מהולה

הכלולות לאות נעמדו השדה באמצע אנשים
מרחוק, הבא

 קורה דודתי היום
 ב?ויל חרוט" שם" היא

 ב?קק צרור בקבוק פי על
 גגי" בע"לית קריאים בין

 למחמד בכפר שם
לדרע. מרקש בין

 וכאן ע?שו שעומד אני
 שמם את רוקע
ומחב" בכסף

לסהר־שילר אלזה

בן לגוטפריד

- בוכה אני
העולם. אל נופלים חלומותי

שלי החשכה תוך אל
רועה־צאן. שום לבוא" מעז לא

 ן לכך כצל נךבות לאסף חדלה איני
 יי ? זאת התדע

אני, עןרת לו
גופך. כתוך שוככת שאני מדמה, הייתי

 הפרחים כל את מנפצת הייתי
ך?!ך, למען

מעשירה׳ יותר אני
? א"ותי לקטף ןכול מי

מתתי את לשאת או
? הביתה

 ז אותי בעדינות ללמךך רוצה אני
כקומי. לקו*א יודע כבר אתה

#לי, הפרחים על הבט
הם. ומכוכבים שחורים

:צונן יום אוהבת איני
מזכוכית. עץ לו יקז

מומת. הכל
ואני. אתה מלבד

י.ס :עברית
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המצרי מולייר
 ומציג המסכנים החבשים של גורלם מר על דמעות מזיל אתה

 האלה השחורים את מציג אתה כובשים! כצבא צבאנו את
 כשטופי״זימה, הנאורה, ההנהגה את ואותנו, תמימים, ככבשים

 לזה נפשך! שנואת הגדולה, בריטניה של כמשרתים כחמסנים,
אי־חבנחז קורא אתה
 במחזה חיה אם פאשה ח׳יירי של עדותו את מבקש אני צנוע:

אלו. כבדות מהאשמות משהו שלי
 והותר. די בך תמך כבר הוא פאשה. לח׳יירי הנח :איסמאעיל

 כפי, נקיון את להוכיח אחת דרך רק לפני נותרה כן, אם :צנוע
אדוני. עדות את לבקש — והיא

 שלך! הזולה המהתלה את נראה שאנחנו עדותנו! איסמאעיל:
 על דעתו את ישנה שכבודו בטוח אני הח׳דיב, מעלת :צנוע

(המחזה.
 נחרצה. כבר דעתנו :איסמאעיל

אדוני! של דעתו זו אין אבל צנוע:
 )שתיקח. !לפרשה וסוף שוב יועלה לא הזה :המחזה איסמאעיל

 ומתקרב מנצח חיוך מחייך איסמאעיל בזה. זה מביטים כולם
 של שמו את רק לא נושא אתה מצרים, מולייר צנוע( אל יותר

 !מצרים מהי !מצרים מצרים. של שמה את גם אלא מולייר
 את הקים הוא מצרים! זאת עלי( מוחמד תמונת על )מצביע
 ארץ־ את סוריה, את סודאן, את כבש הוא הגדולה, מצרים

 השיג הוא בחיג׳אז, הוהאבים את דיכא הוא לבנון, את ישראל,
 דרכו ממשיכי איסמאעיל, ואנחנו, מצרים! של עצמאותה את

 המזרח פאר ממצרים! עשינו מה עלי, מוחמד של המפוארת
 האנגלים גם !מאירופה חלק !התרבותי העולם מן חלק !כולו

!בכך מודים

 כל איסמאעיל( של נאומו בהשפעת בינתיים )שהשתעשע :ח׳יירי
j חח׳דיב. מעלת של בשבחו מדברת אירופה

 גם בדעתו( כחוכך שותק, רגע מתאפק. אך זועם, )נראה צנוע:
הציווי אל מצרים של בהצעדתה חלקי את תורם סבורני, אני,

האירופית! ליזציה
 עבודתך את עשה אבל זאת, מכחיש לא איש : איסמאעיל

 בהשראתם ולא שלנו המשפחה אבי של הנאור מפעלו בהשראת
מפוקפקםי. חכמים של

1 מפוקפקים חכמים :צנוע
שנס לאות בידו )מחווה לך. יסביר פאשה ח׳יירי :איסמאעיל

השיחה. תיימה
)משת מעלתך. ברשות בבקשה. כן. ...כן )מהמהם( :ח׳יירי
 דחופה פגישה לו יש הח׳דיב... מעלת )לצנוע( אנא... חווה(

בבקשה... עכשיו.
 אותי להזמין שהואיל על למעלתו מודח אני )משתחווה( צנוע:

לארמון.
 מולייר קודמת, פעם כבר אותך הזמנו )בערמה( :איסמאעיל

 להתגאות רצינו שלך. הנאות העלמות שתי בלוויית מצרים,
הזרים. הדיפלומאטים לפני בכם
 לבטל היה אי־אפשר מעלתך. התנצלות, מכתב שלחתי :צנוע
 הכרטיסים. כל שנמכרו לאחר ההצגה, את

 ומקווים מצרים, מולייר להצלחתך, שמחים אנחנו :איסמאעיל
 המצרית! האומה לך שהעניקה האמון את שתצדיק

 לבי. לוח על חרותים ישארו דבריך :צנוע
 אל בהגיעם לצאת. פונים וח׳יירי צנוע מחייך. )איסמאעיל

איסמאעיל( מוסיף הפתח
 !לאמנויות בית־הספר על גם לו ספר ח׳יירי, :איסמאעיל

 שהם תוך נדהם. צנוע גם ראשו. מרכין אך מופתע, נראה ח׳יירי
 לטרקלין. נכנס כשהוא הבימה בעומק כרים נראה יוצאים,

 אינו אך חיוכים, שופע איסמאעיל בעוד בנוח, חש אינו כרים
 וצנוע ח׳יירי וכבים. מתעממים בטרקלין האורות בו. מסתכל

 יוצא. צנוע קולם. את שומעים אין אך ביניהם, דברים מחליפים
 מתנער איסמאעיל, של לקרזאתו במקומו. רגע עוד נשאר ח׳יירי

 גומעח נכנס ריקה. הבמה נותרת שניות כמה לצאת. וממהר
 חסן. הנסיך על למערכון ששימשו השלטים את מטאטא כשהוא

 בראשו( מניד וקרוע, מעוקם השלטים, אחד את מרים נעצר.
 ובסוף הצגה, מכינין עובדים, !צודק לא זה הנביא, חי :גומעת

 ג׳מס המצרי, מולייר מטאטא( )שתיקח. לבטל. ההוראה באה
 כמה יודע אללה רק קשה. עובד בו. הביטו — שם הינהו שלנו.
 יושב צנוע, נראה שם הבמה, של אחר צד על עולה )האור קשה.

 אליו( ומתקרב אומץ גומעה אוזר לבסוף וכותב. שולחן ליד
 וממשיך בראשו מהנהן )צנוע חיום! גמור יחיה הזה המחזה
 גומעה מגיב. אינו )צנוע באחת־עשרה. יבואו השחקנים לכתוב(
 השעון( את )מחזיר פחות. אפילו שעה. בעוד שעון( מכיסו מוציא

ג׳מס. עמודים, עשרה רק שכתבת רואה אני
 אכתוב לא ותפריע, לידי תעמוד ואם ראשו( להרים )בלי :צנוע
מזה. יותר

 !תפקידים כמה כתב־היד( מעל רוכן )מגחך, :גומעת
עשרה. צנוע:

 תפקידים! שני ישחק אחד כל עשרה! :,)בהפתעה( גומעת
 )גומעח !ג׳מס ואני, מגיב( אינו )צנוע !ואני מגיב( אינו )צנוע

בכתפו( נוגע
 לי תיתן אולי גומעה, סבלנות( בחוסר ראשו, )מרים צנוע:
!במנוחה לעבוד
 לו יחטוף אחד וכל יבואו מעט עוד !הבטחת אבל :גומעת

 בכלוב. אישאר ואני תפקיד
 ! אותך אחליף אני :צנוע

 !בכלוב !איפה :גומעת
לי. לטרטר תפסיק אם צנוע:

 תמיד אתה ג׳מס. שייח׳ אללה, אותך ישמור )מרוצה( :גומעת
 יש נעצר( מיד אך בעבודתו, להמשיך )פונה הבטחות. מקיים

ג׳מס. אליך, בקשה עוד לי
!עוד מה :צנוע

 לילא. על קצת רחם אישית, טובה לי עשה אליו( )חוזר :גומעת
ללילאז יש מה !לילא צנוע

 לא — והוא מקל, כמו רזה נחיתה חולה. כבר היא :גומעת
 אבן. של לב לו יש לו. איכפת
 לח. להציק שהפסיק חשבתי שוב! התחיל צנוע:

 לה אומר לא מחדש. מתחילים יום כל 1 הפסיק מה :גומעת
 אסור. זה באוויר. תלויה אותה משאיר לא. לה אומר ולא כן

 כזאת. בצורה אישה לענות אסור

 !אותו אוהבת היא )בהפתעה( :צנוע
 היא יותר. בוער שלה הלב ממנה, מתחמק שהוא כמה : גומעת

 שלי חלב עצה!" לי תן לי, אומרת "גומעת, לבכות. אלי באה
 "דבר — !לילא לייעץ, יכול אני מה שלה. הדמעות מן נשבר
 הראש !איתו לדבר שאפשר אדם זה אבל אומרת. היא !״ איתו

 אפרוש אלי. בואי עיני, מחמד לילא, :לה אמרתי !בעננים שלו
 הזה! היווני אחרי משתגעת את מה לרגלייך. פרסי שטיח

...אני
 !מדבר אתה מי על !יווני : צנוע

 לנו! יש יוונים כמה גומעת:

כרים. חשבתי צנוע:
 מפני כמו בורחת היא הזה מהפושע !כרים איזה :גומעת
!מגפה

 !אותה דוחה סטפאן רצון( שביעות של )בחיוך :צנוע
 !סיבה כל בלי לי, תאמין !סיבה ובלי ג׳מס. כן, : גומעת

 סיבה שאיזושהי כנראה יקירי. גומעה סיבה, בלי אין :צנוע

!יש
 !מרשה לא אבא !מה )בהיתממות( :גומעת

 לנו והיה הלוואי רציני. בחור סטפאן לעצמו( )כמעט :צנוע

כמוהו. אחד עוד
!אחד עוד : גומעת
 גומעה! כמוך, אחד ועוד כמוהו אחד עוד )צוחק( צנוע:

 השיחה, את להמשיך אומר רצון, בשביעות )מחייך : גומעת
 האשפה את אוסף גומעה בניירותיו. לשקוע ממהר צנוע אך

 בדלת( דפיקה )נשמעה להתפלל. הולך אני היציאה( אל ופונה
 כבוד מיד( חוזר לפתוח. )יוצא !לבוא הקדים מי !זה מי

אפגאני( )נכנס !האימאם
 בבית-הקפה. אותך חיפשתי ג׳מס. שייח׳ עליך, השלום :אפגאני

 חדש. מחזה כותב אני לקראתו( )קם צנוע:
!עליו לי שסיפרת זה :אפגאני

כן. צנוע:

 לי יש האימאם, כבוד אבל, מפריע. שאני לי סילחו :גומעת
אליך! רצינית שאלה

 מטריד אתה תמיד אפגאני( עם מבטים החלפת )אחרי :צנוע
 !גומעח בשאלותיך, האימאם את

 בלבד. אחת שאלה :גומעת
בני. שאל, אפגאני:

 ללכת עמדתי האימאם, כבוד להיכנס, שהואלת לפני : גומעת
 להתפלל מותר האם :המחשבה בראשי חלמה ופתאום להתפלל.

תיאטרון! בתוך

גרר אביבה

דברים הרבה
 פק5הא קו אל דברים הרבה

 אנחנו מקשיבים
 טללים מעיני הבל

 ביקשתי
 אני גם

 נכריה בארץ
אז אי

 שלך קדנצה ועומדת תלויה
— ובכן ראשי. בצומת
 אבינו אברהם את לך תקבור
 אותו תגלגל או ברצפה

 הצלולויד סליל על גברי בקול
פיקשן סינס איזה של

 זעיר לי פתר אבל
 אורקול הנה
 להר הר בין

 סביב גבעות לה ירושלים
 עגול הוא האופק

דבר אנא,

 של תקודם בגליונו אור שראה זה בשיר שנפל שיבוש מחמת
שנית. השיר מוגש ה״עתון"

הופיע
 השני שיריה ספר — בציפיה״ ״צברית

של

נדיבי עמליה

עקד ד.וצ׳

 לתפילה! מתאים טמא, שאינו מקום כל !בני לא, מדוע :אפגאני
 שליחות ממלא הזה התיאטרון ג׳מס. של בתיאטרונו טומאה אין

!קדושה
 האימאם. כבוד אותי, הרגעת :גומעת

!הטובה הכוונה העיקר :אפגאני
 רב־ והוא האימאם, כבוד מעשינו, את רואה אלוהים :גומעת
והרחום! הכוח

 !מאוחרת כבר השעה בני. בעזרך, האל יהא :אפגאני
 )ממהר החזרה. שתתחיל לפני להספיק צריך אני כן, :גומעת
s לצאת(

 את מזמין אתה ג׳מס. ובכן, מתיישב( )צוחק, אפגאני:
לבכורה! איסמאעיל

 בעיניו שיראה רוצה אני שיבוא; כך על אעמוד אני ודאי. :צנוע
 שלו! הזרים היועצים של המסולף בדיווח רק יסתפק ושלא
 והחירות". "המולדת — למחזח שם כבר לי יש אגב,

 יישר כוחך, יישר !הכל בזה יש !והחירות" ״המולדת :אפגאני
!כוחך
 שיש מה כל בו מכניס גדולה, בהנאה אותו כותב אני :צנוע

 מהשולחן( דף )נוטל כזאת! בהנאה כתבתי לא מזמן בלב. לי
 הלשון: בזו הקרקע בעל אל פונה והמנוצל העני הפ׳לח חינה,
 אני שונה כלום ברגליי, בידיי, בפניי, הבט אדוני. בי, "הבט
 !כידיך ידיים כאזניך, אזניים כעיגיך, עיניים לפ׳לח האין !ממך
 ערב עד מבוקר עובד אני מדוע מזה! זה שונים אנחנו מדוע

 מימיך אחזת לא אתה ואילו ללחם, רעבים וילדיי באדמה,
 שאלתי הזאת הפנייה את גן־עדן!" חיי חיים וילדיך בקלשון,

 בשאלה: הנוצרים אל הפונה יהודי אותו שיילוק! משקספיר.
 מורי הנרדפים, של גורלם כזהו !כמוכם בן־אדם אינני האם

 כזהו ארמנים. או חבשים סודאנים, אם יהודים, אם וידידי.
 יהיה זה מחזה )נאנח( עלי־אדמות! הנדכאים כל של גורלם

שלי. הדרך סוף בוודאי
!שלך הדרך סוף :אפגאני

 להעלות. לי ירשה שאיסמאעיל האחרון המחזה :צנוע
! יראה שאיסמאעיל האחרון :אפגאני

 על העניבה את מהדק כבר הוא הרמז( את תופס )אינו צנוע:
צווארי.
!חדשות סנקציות :אפגאני

 ההכנסה מקור לאמנויות, מבית־הספר אותי לפטר הורה :צנוע
התל את ממריד שאני התלוננה ההנהלה )מגחך( שלי. היחיד

 לא אותי. להרעיב מנסים אתם לח׳יירי: אמרתי מידים!
1 תצליחו
 עריץ. משטר כל של השיטות הן אלו :אפגאני

 שמדאיג מה להסתדר. אוכל תמיד לעצמי. דואג לא אני צנוע:
 משכורת קיבלו שלא חודשים כמה כבר השחקנים. זה אותי,
 יהיה לא עכשיו שלי, המשכורת מן מפרעות להם נתתי ממש.

לחם. לתת ממה לי
 איסמאעיל. של סילוקו עד :אפגאני

!ברעב ימותו אז, עד :צנוע
 בעניין שבאתי היא האמת ג׳מס. כמוך, מיואש לא אני :אפגאני

 איתי. שתבוא רוצה אני במעלה. ראשונה חשיבות בעל
עכשיו! צנוע:

' לך. מחכים כולם :אפגאני
 מעט. עוד יבואו השחקנים ח... באמצע אני צנוע:

 מרוחקים. ממקומות באים האנשים לדחות. אי־אפשר :אפגאני
 קצוב. שלהם הזמן מפאריז. בחשאי אמש הגיעו שניים

!ולצאת לקום יכול לא אני אבל :צנוע
 ונוכחותך מאוד רציני העניין לבוא. חייב אתה ג׳מס, אפגאני:
חיתית.

אקבל. שתחליטו מה : צנוע
 אספר )קם( דבר. להחליט נוכל לא בלעדיך אי-אפשר. :אפגאני

בדרך. לך
 ביצוע. איש אינני יודע, אתה הרי אני, תופש. לא אני צנוע:

תיאטרון... איש אני
ה בזרועו( )אוחז והחירות"! "המולדת )בהטעמה( אפגאני:

 יקירי. בוא, )צוחק( בך! תלויה והחירות לך קוראת מולדת
 את לסדר מנסה נבוך, עדיין )צנוע רב. זמן תארך לא הישיבה

גומעה( נכנס ניירותיו.
 !קפה להביא הדלת( מאחורי האזין לא אם לדעת )איו . גומעה

 גומעה. חאג׳ הולכים, אנחנו :אפגאני
 !ג׳מס גם !הולכים : גומעת

 שעה־שעתיים. תוך ישוב ג׳מס שייח׳ :אפגאני
 !לשחקנים לומר מה צנוע( )אל : גומעת

 על הכבדה הדיו קסת את )מניח שיחכו. להם תגיד :צנוע
 השני. המחזה של חזרה לעשות יכולים אתם בעצם, הניירות(
 המודרנית"! "הבחורה גומעת:

 התחלנו. רק הרי אנחנו כן, :צנוע

 כרים. עם לשחק מסרבת לילא אבל גומעת:

 ללכת( )מתחיל התפקיד. את תלמד היא סאמיה. שתשחק :צנוע
 מרכזי. תפקיד לה גם לתת צריך

 אותה. ללמד מוכן אני לה. אומר אני בסדר. :גומעת
 שאחזור. עד תפקידי את תמלא • אתה זהו. )מחייך( .צנוע

מאד( מרוצה )גומעה

 בני. בעזרך, האל יחיה שכמו( על )טופח :אפגאני

 !סלמה אל מעא סלמח, אל מעא :גומעת

 וחוזר. הדלת עד אותם מלווה גומעה יוצאים. ואפגאני )צנוע
 בשפמו( מסלסל בנחת, מחייך האולם, מרכז אל פוסע

!!סאמייה ח, ...סאמיה : גומעת
 ומנסה שלו משקפי־הכתיבה את נוטל צנוע. של במקומו )מתיישב

 המשקפיים( את מסיר כך אחר אותו. לחקות

 האלו! בזכוכיות רואה אתה איך ג׳מס; לך, יעזור אללה
 אותות לקרוא. ומתחיל הניירות את נוטל עינו. את )משפשף

 כרים, נכנס הבימה של אחר מצד פניו. על וגיחוכים התפעלות
 אותו, מך»ח מעילו. בדש הקבוע פרח ממולל היפים בגדיו לבוש

# למראהו( ונדהם ראשו מרים גומעח מרוצה.
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