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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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