
הווי
כבדה אחריות

הצלו בלי ומנסה■ ההסרסה לאולפן חודר בפאריס הזה״ ״העולס עזליח
 אליה האמן נכנע לא חיפה, ^

 המוזיאון להחלטת גרסיה דה ■1
 את לכלול סירבה אשר העירוני,

הו בתערוכה, שלו עבודת־הססיפס
 לפני ׳.־,תערוכה פתיחת ביום פיע

 נושא כשהיא המופתעים, האורחים
הכב עבודת־המוזאיקה את גבו על
 בעצ־ שישפטו מנת על שנדחתה, דה
האמנותי. טיבה על מם

★ ★ ★
האחיין הקש

* ב. ן בי א ״ ל  גנון יעקב התלונן ת
ש ?אחר כי המשטרה, בפני ■2

 תה חבילות כמה עבור כסף שילם
 הכילו תה, במקום כי גילה גדולות,

קש. החבילות

היקפית הבנה
 נד־ כי העיריה גילתה נתניה, ן*

 לחיילים, מועדון הקמת חתה ■4
אמרי נשים של הליגה נשיאת כאשר
ה כי בטענה לכך, התנגדה קאיות
 לבין המוצע המועדון בין שכנות

 לרעה תשפיע העירוני בית־החלוצות
הח בית של הרווקות הדיירות על

המקומי. לוצות
רוחני מזון★ ★ ★

 נמצא ארצות־הברית, איוניח, ף*
עג בזריקת חייב לינק רוג׳ר •1

כנסייתו, כומר על רקובות בניות
מצאה לא השבועית שדרשתו מכיוון

 בית־המש־ על־ידי חוייב בעיניו, חן
 לדרשות מוחלט בנימוס להאזין פט

רצופים. שבועות 13 במשך הכומר
תחנת־כיניים★ ★ ★

 של משפחתו טענה טייבה, ך•
 של בעלה על־ידי שנרצח תושב >4

 לאומי לביטוח המוסד כי אהובתו,
 נהרג כאילו פיצויים לשלם חייב

 שכל מאחר לעבודה, בדרכו האיש
אהו עם להתעלס שנהג ידע הכפר

כש לעבודה, בדרכו יום, מדי בתו
 בבית. איננו האשד, של בעלה

האחרון האמצעי★ ★ ★
*  במש־ אישה מסרה תל־אביב, ן
 חודר זר גבר ראתה כי טרה ^

 ומוציא למעילה ניגש בלילה, לחדרה
 על שומרת כשהיא כספה, את ממנו
 להיכנס כשביקש אך מוחלט, שקט

 יותר, לשתוק יכלה לא למיטתה,
ה את שהבריחו בצריחות פרצה

★ ★ ★ פורץ.
פנימית עליה

ה הוזעקה איטליה, טורינו, ך*
■  וכלה חתן בין להפריד משטרה !

ה ההסבר את קיבלה ביניהם, שרבו
שהת ״לפני הנרגז: החתן מפי בא

 רווקה. שהיא לי אמרה אתה, חתנתי
ב שהיא לי גילתה החתונה, אחרי
 עד ילדים, לשני ואם אלמנה עצם

 כי, הודתה הביתה, להגיע שהספקנו
 ילדים שני לה אין דבר, של לאמיתו

 העלתה שעה, כעבור שלושה. אלא
 ומיד לארבעה, הילדים מספר את

 לשאת יכולתי לא לחמישה. כן אחרי
ה של המסחרר הגידול את יותר

...׳׳ משפחה
הקדושה המטרה★ ★ ★

ה, ך*  בית־חרושח בעל גילה עז
 מוסטפר. כי למאווררים חיפאי י4

הר לשעבר, הפידאיון מפקד חאפז,
מתוצר חשמלי מאוורר בחדרו כיב
 על״ידי לעזה במיוחד שהוברח תו,

מייצ שאין מאחר פידאיון, חוליית
 מסחרית בדרך כאלה מאווררים אים

★ ★ ★ רגילה•
הערומה האמת

•  ש־ מצרי קצין נשאל קהיר, ך
 על־ידי סיני, יבמיבצע שתתף ■4

מצ חיילים היו מדוע הרדיו, קריין
ה בשעת חסרי־בגדים רבים ריים

 היה מאד, ״פשוט הכביר: נסיגה,
־חם . . .

ממן מה

יולון) דה פונט׳ באולפני (מונולוג־כמעט־קולנועי
ת ו ש פ נ :ה

 צרפתיה. קולנוע ככוכב מוכרת — בארדו ברינ׳ט
ידועים. — והמימדים התיאור

 רחב הארבעים. בגיל מקריח גבר — בר־מאר מסייר,
אול פרסומת את מנהל אף הוא עתים במקצועו. חיוך

צבעונית. פרפי עניבת הוא עונד אז פאריס; פני
יווני. עתונאי — דראכאכוס יוחנן
אני.

וקר,?. ססאטיסטיס צ?מים במאי,
:המקום

 ונסות׳ גוז׳^ז־רינאל חברת את המשמש ענק מתבן
 וחדר חייץ, אולפן צד, אולפן חוץ אולפני כללי, כאולפן

 גמורה. ערבוביה — כרגע התפאורה אורחים. קבלת
:הזמן

אלה. ימים
★ ★ ★

ה י ת י ש נ פ ה ל ה ו ר א ה

 חשמל כבלי לולייניות. מדרגות וצר. ארון' מסדרון
נכנסים). אנו רגלינו. ביו משתרבבים ואשפה

ה י פי * מ א, פ רי  הגענו. הפרפר): עניבת את (עונד ב
 במדרגות מטפס כשהוא הרחב, מצחו מעל זעה (מנגב

קרה? בירה לשתות רוצים הלולייניות).
ן חנ ו  לחכות אמרה היא בארדו, מדמוזל עם ומה :י

כן? לא לנו,
 להתוודע תוכלו כיצד אולם וודאי, וודאי, ג ברישאו*

יבש? גרון על בארדו העלמה על
 ?הובילנו מרשים משתכנעים, אנו הגיוני. (נימוס

הארון). והמסדרון המדרגות כל דרך בחזרה
ר א ס י ר  בכותל־הבידוד נראית בלתי דלת (פותח כ

 (מול תשתו? מה בבקשה. לכאן החוץ): אולפן של
 סקרר בקיר. הבנוי ענק באר נפתח המשתאות עינינו

 ברי־ החרישי. זמזומו את משמיע נראה בלתי חשמלי
כרסתני). בקבוק שולף סאר

ר א ס י ר סוב? קוניאק אולי :כ
: ן נ ח ו . י . . א . קל משהו ל . ר. ת ו . עלינו י . . ד עו

ר א ש רי קלה שתייה ידידי. דבר אין אבהית): (בנימה כ

׳,בדיג את •ר
־ מור עזמואל סאת ־

.מזיקה לא פעם אף ד,״ארוחה־ (קורץ) לפני . הת .
. מיד — כבדו . . ב אשו

כן? לא לנו, מחכה בארדו העלמה (בזהירות): אני
. הדלת): ליד (עוצר כריסאר . . ן ב לא כלומר כ

. דיוק . .מוכנה היא אם לראות אגש . .  מבינים אתם .
 יפה הכלה תצלומי על היום כל עובדת היא ודאי,

. . .  לראיין חפצים אתם כי י לה אמסור בחוץ) (כבר מדי
.אותה . .

(נעלם).
 1,ר,כלבו בן גרונו): את חוסם עדיין (המשקה׳ יוחנן

 בריג׳ס עם ראיון לי יש כי לי הבטיח הוא ואתמול
בארדו.

¥ ¥ ¥
כ ם ה7ה ל עי מדי יפה אינה ל

 המתנה לאולפן בדומה משהו נכנסים. אנו סוף, (סוף
 אי־הסדר שכאן אלא בקרייה, ההכנסה מס במשרדי ענק
 (״קרובים, סקרנים של בשורה מבחינים אנו יותר. רב

שמז כפי בארדו,* העלמה של מעריצים •וסתם ידידים
 אחד ליד המצטופפים לנו) להסביר בריסאר מסייה דרז

 פקודה, לפי כאילו כולם, וכאן, מתקרבים אנו הקירות.
שפתיהם). על אצבעותיהם פניהם, את אלינו מסבים

ם ל ו .ששש :כ . .

ר א ס י ר  כולו אלינו (חוזר כ
אותכם. תראה

¥ ¥

פור
 ה: אי־סדר. אותו מקום. (אותו

 נו בגילים ילדים, וארבעה אשר,
המתנה.)

אשתו אני (מכריזה): אש״
עבודה! כנד רכוש צדם

ש המנוחה יום זה היום. איננו
 בשביל יודעת. אני :אשה

 את לצידה מארגנת (מתיישבת.
סיני׳ כן גם זוהי טוב. תביטו

 מסדרת היא בטוחות (בתנועות
 להסביו וממהרת הסקרני מבטנו

 לבם מופיעה ההלבשה (מחדר
 בח: החליפה שלה הלילה כתונת
 הפתח, ליד עוצרת היא יותר.

זוגה.) לבן
בארד העלמה (מעז): יוחנן

בראשה (מנענעת :כאדדו
ר א ס י ר  מל אצבעו הרחב, פרצופו את אלינו (מסב כ

. פיו): . ש. ש  מלאי (אנחנו מסריטים. יותר) (.ומאוחר ש
ה הקיר לעבר ניגשים אצבעותינו קצות על סקרנות.

 ,4x4 במה, חצי — מאחוריו שציפינו: כמו מיוחל.
 ומסתיר המיסה אל מורכן לילה, בחלוק גבר ענק, מיטת
 שערות רעמת — .ודאי רגע, בשמיכה. מכורבל משהו

הבמה.) על חנוקה צעקה בארדו! בריגים ערמוניות:
אונס? מזה, :יוחנן

עלינו.)
 אותך לפגוש רציתי :יוחנן

. . . ו... אפשרי אינ ר קו
ד א ס י ד  לו להגיע (ממהר כ

1 מר דראכאכוס, מר — בארדו
ו ד ד א י בראשה. (מנענעת :כ

מאד.) נעים

ר א ס י ר .ששש : כ . מון (בקול .  זוהי ביותר) נ
 העלמה שבידו. מודפס בכתב־יד (מדפדף האהבה. סצנת

 נורדן מר מתנמנמת. היא במיטתה. הווה שוכבת בארדו
ב — הנונ  מתגנב — בריסאר מסביר האמריקאני,־ ״

שה חלוק לילה, חלוק לובש הוא בטחון ליתר פנימה.
 קיץ הקודם. בקיץ לו קנתה בארדו, העלמה גיבורה,

 ומחליק אצבעותיו קצות על מתגנב הוא אושר. של אחד
) בבהלה מתעוררת הגיבורה המיטה. אל . . .

אהובי? אתר. זה או. הבמה): (על בארדו

 תביס ז׳ול, (קוראת): אשה
בסינימה. כמו שוה לך אמרתי

ר א ס י ר  0 להתגבר (מנסה ב
 הסרטים חברת בארדו, העלמה
. . . ו  כס שתאמרי רוצים היינו ז

 לז שתספרי גם כדאי איתם, מי
. . . ת ו  בארד! העלמה (אלינו) ב

למז! מסע הבא באביב לערוך

י א מ לחתוך! נראה): בלתי (ממקום כ
 על לנשום. סוף סוף מעז במסדרון המצטופף (הקהל

 בעירבוביה. סצווחיס כולם בולט. אי־סדר משתרר הבמה
 אל מסתלק אני בטחון ליתר סוערות. ידיים תנועות

ברור.) אחד קול נשמע סוף סוף לדלת. מעבר
י א מ מההת שוב מההתחלה! שוב לי): נדמה (כן כ

חלה!
 מעז אני סקרנות מתוך רק שוב. רמים (הקולות

מו בדיוק בארדו, בריג׳ט בחייו פנימה. להציץ בסר נ
 1 אלוהים — החזה על לה מתנפנפת לילה כתונת טים.
.רגע עוד — חזה איזה .  לתפוס הצליחה היא לא, .

 ׳מתיישבת היא אוניס, אין האחרון. ברגע הכתונת פי את
 רוח עליה להשיב ממהרת מבוגרת אשח ך,מיטה. על

לב התיעצות. משהו. יורדים הקולות ארוכה. במניפר,
) סוף . . .

.27 מספר את ננסה אז סוב. (נכנע): כמאי . .
 וממהרת הכתונת את אוספת בריג׳ט כללית. (רווחת

מעז). בריסאר הפתח. אל
ר א ס ל ר .מאדמואזל : כ . .
. אפילו): בו להסתכל (מבלי כארדי . . ו  (נכנסת א

ההלבשה.) לחדר

ב פו בדיג• טזל נזוכוי־הפיתזוגוגז ידי עי טזהוגזיצה פוגה
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