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 הראשי: העורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
בוזז שלום

 משנה: עורך
יוזז א דוב

כיתוב: עורך
השת טילבי

בכיר: כתב
תבור אלי

תבנית: עורך
זהי

המערכת: צלם
הרו אריה

המערכת: חברי
 הורוביץ, דויד גלילי, לילי נלור, שייע
 מרגלית, דו חסדי, אבו יוסר ורר, רותי

 הינו, עמום פרי, אבנר סטן, אביבה
הרו. שלמה

ר ת ו י ה ב נ י ד מ ב

צר בסרט עתה המופיעה הצעירה — סוכר
 סוכן־הפירסומת של ושעלון־הפירסום פתי,

לכ נושא חודש לפני שימש עליה הצרפתי
 הניד, לי שלחה השבוע אמנות. במדור תבה

 רוח־ כי לומר מוכרח ואני מפאריס, מכתב
הוא: הנה בעיני. חן מוצא שלה הלחימה
 מא־ על לתשובה ציפיתם אם יודעת ״אינני

להו ברצוני ).1176 הזה (העולם עלי מרכם
 זכיתי לה תשומת־הלב על באיחור לכם דות
 דחפתם אליה הגלות על במדינה, היותי בעת

 אמנם לי ידוע הנוכחי. מאמרכם ועל אותי,
פר עובדות, שסילוף

מש סקנדלים, סום
 — ספוגי־רעל פטים

 אין פרנסתכם. הם
 את לגזול בכוונתי
 אולם מפיכם, לחמכם
שטו של זה גיבוב

 ארם, מהולות יות,
 מלעיטים הנכם בו

ל היה הקוראים, את
שתיקתי. מכוח מעלה

 הקא־ של ״עוקצה
 של המופלאה ריירה
״סוכר הניד, . .  סוכר (לא .

בוקר, עם מתחרז
 טמון אינו קמוצה) בכ״ף סוכר, נכתב אלא

מופל וקאריירה במידה מסתוריות. בנסיבות
הר אחרת, בעובדה מקורה הרי קיימת, אה
 לפאריס הגיעה סוכר הניה פשוטה: יותר בה
ו תיכון בית־ספר שסיימה לאחר ,20 בת

 מרעב, גוועה בצד,״ל, חלקי שרות מילאה
 ובפסנתר, בעברית פרטיים שיעורים נתנה
ומישחק. מוסיקה צרפתית. למדה

 בתה. עם ארצה חזרה שנים ארבע ״אחרי
 אודיצ־ שעברה אחרי בווביסה, התקבלה היא

 שיחקה בקר, וישראל מסקין אהרון בפני יה
 בבוץ אותה כיסיתם הצליח. שלא במחזה

ל להיחכח עליה היה זה, ולאחר ובהשמצות,
בדרכה. שטעתה או שחקנית הנה אם דעת

 להחזיר היא עתונכם ממטרות אחת ״אם
 שנוגע במה הצלחתם הרי לחו״ל, ישראלים

ל מבלי השתתפתי, במורים איחולים. אלי.
 שהביקורת כדי ישראלית, באיצסלה התגדר

וסארויאן. פו של במחזות אובייקטיבית, תהיה
 אני בסרט. להופיע נבחרתי מכן ״לאחר

 מהוזת אינן באנאליות כה עובדות כי מבינה
 נוח יותר דמיונכם. להפעלת מספיק חומר

 פירסומת סוכן של עטו פרי על להסתמך
ה הקהל עבור מתובל בליל שיצר כלשהו,
צרפתי.
 נבחרתם מאימתי ואסיים: אחד פרט ״עוד

תו של האזרחות מידת בקביעת למוסמכים
גד בתה ישראלית, היא הניד, ישראל? שבי

 בפאריס עובדת היא בישראל, ומתחנכת לה
בישראל.״ ולעבוד לחזור תוכל בו היום עד

ולהתראות. הניד״ לחי, כה

★ ★ ★
חיה? לך, קרה מה

 במונטריאול, הנמצא גבעון, מיכאל הקורא
 פרסי מסירת טכס על מכתב לי כותם קנדה,

 ראה אותו האוסקר,
בטלביזיה.

 ״גם הוא: כותב
 חלק היה לישראליות

 זיווד, ערב. באותו
 את הציגה שפיר־רודן

 מרילין של השמלה
 חוזים מתוך מונרו

 בפחות ולא וטעים,
 הררית חיה כשרון.

 מאד. נחמדה היתד,
ה את העניקה היא

אפק ליוצרי אוסקר
חיה (אפי מיוחדים טים
לסממני־ :לתרגם שר

 מזכיר כשאני כן, בן־חור. בסרטה קול?)
 אותו בזכרוני: עולה הררית, הגברת את
 במונטריאול, הררית חיה שהתה בו יום
בן־חור. את לפרסם כדי

 חטא? זה האם שלום! לה לומר ״רציתי
ש כמעט אחת ופעם וניסיתי, ניסיתי

 בבית־המלון בחדרה היתר, היא הצלחתי.
 עם לדבר רצתה לא אך צילצלתי, אליו

וה האותות כל לי הועילו ולא ״זרים״!
למזכירתה. שנתתי מופתים

 לדבר. בידי עלה לא הררית חיה ״עם
 כן, דיין. משה היה פנים מסביר יותר
 מקודד, אני כי לו באומרי אחר: ולא הוא

 נהנה, כי לי ענה במונטריאול, נהנה שהוא
 בארץ. לראותנו מקוזה שהוא הוסיף ולבסוף

הפשטות.״ בתכלית פשוטות דוגמאות. שתי

סביבן•

 ,26785 טלפון תל־אביב, ,8 גליקסון רחוב
 ״עולמפרס״. :למבדקים מען .136 ד. ת

בע״מ. הזה העולם :לאור המוציא
 .31139 טל. ת״א, בע״מ, שחם משה דפוס

תל־אביב. ובניו, טופל דוד : ההפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

הצלחה תמורת פרסום
 ההרהוגז הברה הציפה בפולה, ירופיה הרהוה להפוררי .ברוגזה

 .אה להרהה בארץ, וההפגווסיה הנווהריגו היצרויה, לצבור דחף
הצלחה. תמורת פרסום פזל בפזיגוה גווצריהגו

ההיכו\ אה פצגוה פל פוהיהול היוהרה ההלסה הסיהה דחף
 פוהיצרר לאהר רס הההורה אה והסבל ההרהוהה הבצפי פובהיהו\

הגורהו. אה יפויג ההרהוה פוההפ לאהר בלוהר, בהצלהה, יוובה
 הזרוע .•בסיההה פויצאה הההלסה בדחף הוסהה רה לצורך
 פוהוסהה השלישית לזרוע ברוהה לך מושטת (הפרסום) הרביעית

ביפוראל. הו\ הלטספוה לפירור וההפפויה ההההר הפורר ליר

רוה ווו&ס
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7-ו8ס הדוד העולו!


