
הכושי" ב״אורפיאום מלו ובדנו דואן מרפסה
— מצאוס ברק במקום

נסי שזו בטוח אני לך. נאמן אשאר בתי.
 בעינים דמעות לי יש לבד. האחרונה עתך

 להחזיק יכול אני בקושי לך. כותב כשאני
יחד.״ נהיה בו לרגע ומצפה מעמד

 ״בקשר הרב. רכושה על ויתר גם אימרה
 כתב, אתך,״ להביא רוצה שאת לדברים

ש רק חשוב חשוב. לא הכל תדאגי. ״אל
 בכל ותבואי השם, בעזרת בריאה תבואי
תיירת.״ בתור מחיר

 המאוהבת לג׳פה נראה האחרון המשפט
 עליה מדוע הבינה לא היא במקצת. מוזר

 ולחיות להינשא החליטו הרי כתיירת. לחזור
לארץ. כשחזרה יותר הבינה היא בארץ.

 הלא-כל- החתן ומכאן. מכאן :■ערומה
בהת המיועדת כלתו את קיבל צעיר כך

ה כשביקשה פחות התלהב הוא להבות.
כש ישראלית. לאשה להפוך מברזיל תיירת
חס כי נזכר ברבנות הרישום תאריך נקבע

 הם כי לו הודיעה ג׳פה בגדים. לו רים
 לו, התברר הופיע. הוא חודש כעבור נפרדים.

בלעדיה. לחיות יכול שאינו אמר, כך
 כאבי- על החתן התלונן הנשואין לפני יום
 לקניות,״ ונצא בשמונה מחר ״אבוא ראש.

 כשהגיעה יותר. בא לא הוא כשהלך. הבטיח
 שאלה אחיו, אל ג׳פה טלפנה הצהריים שעת

מושג. לו שאין טען אחיו לו. קרה מה
 של מכתביו את לקחה כי הבינה ג׳פה

 כשכתב מדי. רבה ברצינות המהסס הגבר
 עם רק תבוא אם אפילו יקבלנה׳ כי לה

 הגט לתנאי מיד הסכימה לבשרה, שמלה
 הרכוש מחצית על ויתרה היא, בעלה של

 נשארה היא בראזיל. חוק לפי לה שהגיע
ומכאן. מכאן ערומה

 החתן את מברזיל הכלה תבעה השבוע
 אלף 33 הפיצוי: סכום למשפט. הישראלי

וצער. בזיון סבל היתר להוצאות. לירות

דרכי־חיים
אב■* מי

שנ כבת יפהפיה תינוקת גוטמן׳ עטרה
 סבה בדירת' הרצפה על השתעשעה תיים,

שונה זה שבוע היה לא בשבילה וסבתה.

 באותה כי ידעה לא היא אחר. שבוע מכל
 חרשת־ ),36( גוטמן ברטר, אמה עמדה שעה

 העדים דוכן על ועיוורת־למחצה, אילמת
 וניסתה בתל־אביב המחוזי בבית־המשפט

 האיש כי קיסטר יצחק ד״ר לשופט להוכיח
בתה. אבי הוא מצביעה היא עליו

 כשהיתה מעולם. דיברה לא עצמה ברטר,
 כי הוריה הבינו שתקה ועדיין שנתיים בת

 כל את השקיעו אליהם, התאכזר הגורל
 שנים עשר לפני הבת. לריפוי וכספם מרצם

 היא המלך. דרך על עלתה כי נדמה היה
 הנישואים אולם חרש־אילם. לצעיר נישאה

התגרשו. חודשים ארבעה כעבור הצליחו. לא
 לארצות ברטר, הוזמנה כשנתיים לפני
 בריפויה. לעזור שביקש דודה על־ידי הברית
 אגודת שערכה נשף בשעת הימים, באחד

למ הופתעה היא בניו־יורק, החרשים־אלמים
 היה מישראל. ותיק מכר שולחנה ליד צוא

 של הישראלית האגודה מפעילי אחד זה
 האיש, בא בבוקר למחרת החרשים־אלמים.

לטייל. לקחה הדוד, לדירת חמישים, כבן גבר

 מתורגמנית, באמצעות כחדר. אהבה
 לחרשים־אלמים, בבית־הספר לשעבר מורתה
קו את המשפט בבית השבוע ברטה סיפרה
הטיול: של רותיו

 החנויות את לראות 34 לרחוב ללכת ״רציתי
 יותר 14 שרחוב אמר הוא אבל שם, היפות

 שעה וכשהגיעה ברגל רחוק הלכנו מעניין.
 עייפה הייתי בבית־קפה. לשבת רציתי ארבע
 פה ואמר בית על הצביע הוא פתאום מאד.

 שם היה במדרגות. עלינו שקט. בית־קפה יש
 היתד, בית באותו טוב. רואה ואינני חושך
 הקפה בית איפה שאלתי שילם. והוא קופה
בפרוז אותי הוביל הוא שאחכה. אמר והוא
מפתח. על וסגר לחדר אותי הכניס דור,

ו ישבתי אני בחדר אתי היה ״כשהוא
 ליטף הוא ונרגשת. מרוגזת הייתי בכיתי.
 בחדר אז היתה שמלתי. את קרע אותי,

 הביתה. ללכת מהר אמר כך אחר אהבה.
 אנשים יפה, לא אמר והוא עצבנית הייתי

 הוא בערב בעשר לראות. צריכים לא ברחוב
 הרגשתי שבועיים כעבור הביתה. אותי ליוה
 בהריון. שאני בעצמי ידעתי בטן. כאבי
 הביא הדוד ואמרתי. מי אותי שאל הדוד
 שיבוא לו כתבתי זריקות. לי שנתן רופא
לו. כתב שהדוד אחרי רק בא הוא אבל

 הדוד אשם. שהוא בנוכחותי אמר ״הוא
 והוא הפלה לעשות לגרמניה שאסע הציע
 מישהו אלא הוא, שלא לאבי שאגיד אמר
 כרטיס הזמין הדוד למחרת, והלך. אחר,

 אין הפלה. נעשתה לא בגרמניה באוירון.
בתל־אביב.״ אחר־כך אותו פגשתי רשות.

 ביקש זה בשלב ההוכחה. על קרב
 ברטה, של אביה על־ידי שמונה עורך־הדין,

 העדות שבמסירת הסבל את ממנה למנוע
 האב אביה. את ואילך זה ממקום ולחקור

נדחה. המשפט המשך נחקר. לא
ש ברמה, של אביה ריכז טענותיו את -

 של סעיפיו 13ב־ בשמה, התביעה את הגיש
 הוא שהנתבע ספק אין לדבריו כתב־ד,תביעה.

 מהמגע כתוצאה שנולדה התינוקת, של אביה
 לא הנתבע בניו־יורק. השניים בין שהיה

מקיים ואינו קיים לא הלידה, בהוצאות נשא

בג מסוגלת אינה שברטה מאחר בתו. את
סמו ובתה והיא לעצמה, לדאוג מומה לל

 מזונות הוא דורש האב, שולחן על כות
לחודש. לירות 200 בסך

 בעוד הכל. מכחיש חדגוני, הוא כתב־ההגנה
 מה קרה אפילו כי טענה הנתבע שאשת
 האמיד בעלה הודיע נורא, לא זה הרי שקרה

יער. ולא דובים לא כי
 לפנויה ילד נולד אם העברי החוק לפי

 אבי זה ותגיד גבר על שתצביע מספיק לא
 או בבית־המשפט להודות צריך הוא הילד.

 לסתור ברצונו אם באבהותו. לו מחוצה
 כי עדים להביא עליו אבהותו, על עדויות
אחדים. גברים האשד, בחיי היו תקופה באותה
 עד •לכולם נכונו ובזיון צער הרבה עוד

הח ברטר, של הוריה אולם המשפט. גמר
ה את דחו הם הסוף. עד להילחם ליטו
 הדבר היא ״הקטנה להתפשר. הנתבע צעת

 ונילחם בחיים, לנו שנשאר ביותר היקר
תסבול.״ לא שהיא כוחנו בכל

קולנוע
בקרוב

ס או פי ר ה ע□ או ר ט גי
 צר־ תל-אביב; (חן, הכושי אורפיאום

ש המפורסמות אחת על מבוסס פת־ברזיל)
 זוג היו ואורידיקה אורפיאוס יוון. באגדות
 הכיש אשר עד מעולם, נפרדו שלא נאהבים

 אהבתו אולם והמיתה. אורידיקה את נחש
 אחרי ירד הוא שככה. לא אורפיאוס של

 משם, להוציאה רשות קיבל לשאול, אהובתו
 הפר הוא הדרך. כל בה יביט שלא בתנאי

 בפתח לשאול. הוחזרה ואורידיקה זה תנאי
נעי את להשמיע אורפיאוס המשיך השאול
 עליו ריחם שלבסוף עד לאהובת־ליבו, מותיו
להצ שיוכל כדי במכת־ברק המיתו צאוס,

אורידיקה. אל טרף
 סיפורים, נבנו זו טראגית אגדה בסים על

 גם בנה עליה ספור. לאין ואופרות שירים
 את צרפת, שבבמאי מהגדולים קאמי, מרסל

ש ביותר והיפים הפיוטיים הסרטים אחד
האחרונות. בשנים נוצרו

ה של ההתרחשות מקום את העביר הוא
 אורי־ ברזיל. בירת לריו־וה־ז׳נירו, טרגדיה

(מר תמימה כושית בת־כפר היא שלו דיקה
 בברחה הסואנת, לעיר הנקלעת דואן), פסת
ה בעיר, להרגה. הרוצה אלמוני גבר מפני

 פוגשת קרניבל, ערב של באוירה נמצאת
חש נהג מלו), (ברנו באורפיאוס אורידיקה

רוד שכונתו בנות שכל צעיר, כושי מלית
 ליפהפיה המאורש אורפיאום אחריו. פות

ל בבית־ספר מורה גם הוא אחרת, כושית
 ב־ להופעה להקתו את מכין הסמבה, מחול

 עדינה. אהבה נרקמת השניים בין קרניבל.
 כדי כשתוך הטראגי, לסיומה מגיעה היא

 אורפיאוס מנסה הסוער, הססגוני הקרניבל
המחו הגבר, של מידיו אהובתו את להציל

 של למותה גורס מלאך־המוות, בתלבושת פש
במו־ידיו. אורידיקה

 אורפיאוס נקלע גופתה אחרי בחיפושיו
 מתוך לבסוף אותה מוציא לבית־משוגעים,

 את נושא בבית־חולים, המתים חדר מקרר
בקנ ארושתו מעלה שם. ביתו. אל הגופה

 המפילה אבן, בו מידה באש, ביתו את ,אתו■
אורידיקה. של גופתה עם יחד לתהום, אותו

 שלו. הגיטרה רק נשארה מת. אורפיאוס
 באמ־ להעלות ומנסה אותה נוטל קטן ילד

 קטנה ילדה השמש. את צלילי־מיתריה צעות
להת עומדת אורפיאום אגדת למולו. רוקדת

נוספת. בפעם חדש
 שילוב הוא הסרט החיים. על פיוט

 ריו, של מרהיבים נופים צילומי של נהדר
 טבעי ומשחק פנטסטית קרניבל אוירת של

 שהפכו חובבים, שחקנים שני של ונוגע־ללב
 היה מלו ברנו לכוכבים. קאמי של בידיו

ב להשתתף שנלקח לפני ברזילי כדורגלן
 כושית רקדנית היתד, דואן מרפסד, סרט.

 שקאמי שעה בפאריס, שהסתובבה קטנה,
מועמדות. מאות מתוך אותה בחר

 בל״ חוויה הצופה בלב המשאיר סרט זהו
 הקודרת לטרגדיה הכניס קאמי תי־נשכחת.

 אגדה זו אין בסרטו משלו. מיוחד פירוש
 היפים, החיים על לירי סיפור זהו מתים. על
 נופים ועל תשוקות על החיים, שמחת על

 להיפרד מחייבו האדם של שגורלו מלאי־הוד,
וה השירה רוח רוחו, ורק אחד, יום מהם

 קנאית ארוסה מידי אבן

לדור. מדור בהם עוברת פיוט,

סרטים
ט ל ה ב מ ל צ מ ר ר י תי ל ו

תל־ (הוד, הדבש כירח הבלרינה
 למצלמה באלט הוא בריטניה־ספרד) אביב;

 פני על מנתרת הפרימצלמה צלולויד. ולגלילי
 לגרנדה, ממדריד קופצת אנדלוזיה, גבעות

 אל־גרקו, תמונות אל אלהמברה מטרקליני
 שורים גידול בחוזת המקום על מסתובבת

 מלווים הצלולויד כשגלילי כפרי, בפונדק או
מר ונופים בהירים צבעים של במחול אותה

וה המלחין הוא מי לדעת מבלי גם היבים.
 כמעט לקבוע אפשר — זה באלט של מחבר

 מאשר אחר להיות יכול אינו שהוא בבירור
הספרדית. התיירות לשכת
ממשל תיירות שלשכת מה כל בסרט יש
 שימשוך לחשוב עשויה שהיא איזו תית

 בתור צ׳רינה, ולודמילה תיירים. של ליבם
 בספרד שלה הדבש ירח את המבלה תיירת

 בקר מגדלי אגודת נשיא בעלה, בחברת
 שלשכת להראות כדי הכל עושה אוסטרלים,

אותה. לשכנע הצליחה התיירות
 מגלויות־ברכד, הלקוחים בנופים בסיוריה

 באג־ גם פוגשת היא הקיימת, הקרן של
הס בטרם ועוד ספרד. רקדני מגדולי טוניו,
 היא וכבר לבעלה, כראוי אשד, להיות פיקה

 ל־ אהבתה לבין לבעלה חובתה בין נקרעת
 אך הפנטסטית, הגיזרה בעלת צ׳רינה באלט.

 מתלבטת במשחק, שהוא מושג־ כל החסרה
 או אנטוניו של לצידו לרקוד אם ארוכות
במו קדחת, — התוצאה בעלה. של לחלילו

המלה. של הרפואי בן
 באלט קטעי שני הם הסרט את שמציל מה

 דה־פאליה, של מוסיקה לפי דרמתי, ספרדי
מל אינם הם אנטוניו. של בכוריאוגראפיה

ש הגדולה ההשקעה למרות במיוחד היבים
 את לפחות מספקים הם אך בהם, הושקעה
הסרט. של לשמו ההצדקה

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם; ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
 תל־אביב). (צפון, אדם של גורלו •

 סרגי במלחמה. פשוט אדם של אפופיאה
 הנוגע סיפורו את ומשחק מביים בונדרצ׳וק

שולוחוב. מיכאל של ללב
(ארמון־רוד, נזירה של סיפורה ,#

 הגלימות מאחורי החיות הנשמות תל־אביב).
 נכנסת הפבורן אודרי הנזירות. של המתות
למחצה. ככופרת יוצאת כמאמינה, למנזר
תל־אביב). (גת, הכרכורים אגם •

 הבלט ביצירות המובחר בלט. לחובבי רק
בבי צ׳יקובסקי, של יצירתו פרי הקלאסי,

הנח הרוסית, תיאמר וי הבולש להקת צוע
זה. בלט שבמבצעי לטובה שבת

לראותו; שחובה סרט
(פאר, אהובתי הירושימה-#

 אלן דורנו. בסרטי הנפלא תל־אביב).
 זרם־ד,תודעה שיטת את מחדיר רנה

 בת־ אפיזודת־אהבה מציג לקולנוע,
 צר־ לשחקנית יפאני אדריכל בין יום

 הירושימה זוועות רקע על פתיה,
ל הצרפתיה של האסורה ואהבתה

 עמנו־ של מקסים משחק גרמני. חייל
ריבה. אלה

 השכונה כתי מעל מימין) (בתמונה מתנשא שצריחו חםן־־כק, למסגד
מת השבוע קם העתיקה, ליפו החדשה תל־אכיב כין מנשיה, הערבית

בקר ריק מגרש על ימים שמונה תוף שהוקם קידוח-נפט מגדל - חרה
 על־ידי מבוצע הקידוח הערבית. השכונה חורבות שרידי כתו!־ הים, בת

הש החלה הקידוח עבודת ׳/1 ״יפו נקרא והוא הלאומית הנפט חברת
 לעשות מהססים לשיכונים, לעכור שעמדו הסביכה, מתושבי וכמה בוע
יעלה. העכשויים בתיהם וערף במקום נפט יתגלה שאמנם כתקוה זאת
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