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)10 מעמוד (המשך
 ערוך, שולחן לנו חיכה הפינית באחת

 לנו הגישו שודוים־מלצרים יינות. עמוס
 על •צאת שה מה ״כל לוהט. קבאב שיפודי
 מכסה היה לא וחזרה מישראל שלך הנסיעה

 לי גילה הזד״״ בלילה שבילית הבילוי את
לו. האמנתי זראי.

 בתחנת- להיות צריך הייתי בבוקר בשבע
 בזמן להגיע כדי במונטה־קארלו, הרכבת

ושכח כמעט היין גלי תח^ אבל למארסיי.
 כבר בוקר לפנית בארבע השעות. את תי

 לרכבת?* אגיע ״איך ועליז• שתוי הייתי
פתאום. שאלתי
 חברי־למישתה, ענה ידידי,״ תדאג, ״אל
ה זה היה שלי.״ במכונית אותך ״אסיע
 תוכניות עורך מחוילק, דה רוז׳ה באתן
 במיבצע השתתף הוא פאריס. בראדיו ראשי
 של גדול ידיד הוא מאז שם. ונפצע סיאץ

הכללית. לשימחה וחזרתי נרגעתי ישראל.
 הודיעה בשמים, עלה כבר השחר כאשר

ב לשיר צריכה היא ללכת. שעליה ריקה
הצרפ בריביירה באנטיב, קאדולס מועדון

ודהרנו. למכוניות נכנסנו שוב תית.
בפ להפליא. מפואר מועדון הוא קארולס

 ריקה נרות. אור רק חשמל, היה לא נים
 ה־ לשיר. והתחילה הקטנה לבמה ניגשה

 אותותיה את נתנה לילה אותו של שאמפניה
 הגברים ינמוך• צריד בקע קולה בגרונה.

 אשה קול כמו מגרה קול אין כי השתגעי,
 אנקור!״ ״אנקור! צעקו: הם וצרוד. נמוך

 זראי לריקה עוד היתד, לא כזאת הצלחה
שם.

 הבארון, לדרך. יצאנו ורבע שש בשעה
 מכונית לתוך הצטופפנו ואני יוחנן ריקה,

 ישבנו ואני יוחנן הבאתן. של המירוץ
 לידו, התיישבה ריקה נהג. הבאתן מאחור.

ש עד שמאלה נשמט ראשה נרדמה. ומיד
 כי נשבע הייתי הבאתן. של כתפו על נח

ה באחד שראיתי הציור של המקור זחו
הנר היפהפיה — אירופה של מוזיאונים

דמת.
הצר הנוער על סרטי־המתח את ראיתם

מטו במהירות במכוניות־מירוץ הדוהר פתי,
 לילה. איתו לי שקרה מה בדיוק זה רפת?

 שנייה שעוד חשבתי ממש. טס הבאתן
 לתחנה הגענו הים. תוך אל נתהפך ואנו

 של יציאתה זמן לפני שעה רבע בשלום,
לקיצו. בא המופלא הלילה הרכבת•

ועידות
□ ר׳ סו ס רו פ ם ה קני הדיי

השר חשבו! עד

 רושם, ורב מפואר טכס־פתיחה לאחר
 תזה (העולם ברחובות המדעי הכנס נכנס
 ההרצאות אולם המשעמם. למסלולו )1195

 מלבד מאדם, כמעט ריק היה מיקס על־שם
 מ־ מורכבת מחציתה קטנים, סקרנים חבורת

 הראשונות בשורות שהצטופפה עתונאים,
 בעיות שליבנו המרצים לדבת והקשיבה

פוליטית. רמה על מדעיות
 לדרוש היה אפשר אי הומור. חוש

 נובל, פרס נושאי ביניהם המדע, מאנשי
 רשימת הדיוטות. לקהל ברצינות להתיחס
 פרופסורים 35ל־ נוסף כללה הכנס, מוזמני

 תואר כל ללא איש 47 גם דוקטורים, 36ו־
ו מדינה נשיא שבטים, ראשי שני מדעי,
 המוטל אחד מהם שרים 12 ממשלה, ראש

 ש־ חבר אנשי־צבא, שני כומר, ,,בספק
 הפיליפיני, לקונגרס סופית נבחר לא עדיין

 מוזר באופן השתרבב ששמו ישראלי ומוסד
 ש־ היחידים המוזמנים. של השמית לרשימה
 וללא חמור ראש בכובד לכנס התיחסו

 הפרופסורים שני היו כלשהו הומור חוש
 לבעיות מומחה טאצ׳י, מינורי היפאניים,

 מיקרו־ וואטאנאבה, שי ואטם הילודה תכנון
 אחת. הרצאה אף החמיצו שלא ביאולוג,

 אותם מוצא היד, ההפסקה גמר כשצלצול
 את מפסיקים היו כריך, אכילת באמצע
 לתפוס ממהרים הכריך, סיום בטרם האכילה

המרצד״ שייכנס לפני עוד מקומותיהם את
 הנציגים מצאו עדיין היום שעות במשך אם

 בערבים הבלוי ענין הפך הרי לעשות, מה
 צעירים רובם אפריקה ארצות נציגי למיטרד.

 השרון ממלון נמלטים היו סוער, דם בעלי
 לתל־אב-ב נוסעים ארוחת־הערב, אחרי מיד

 חצות לאחר וחוזרים במועדוני־האלה לבלות
 אסיה בני השחר. עלות עם למחרת, או

 בפגישית מסתפקים היו יותר, ד,מסויגים
 הזמן שאר ומבלים הרשמיות החברתיות

 היו לא האירופאים לנציגים רק בשינה.
 ידידים של רחב חוג לרובם בלוי: בעיות

 מדעיים בכינוסים להכיר שהספיקו ומכרים
קודמים.

 כך הארץ!״ על שבו חברה, נכבד! ״קהל
 קצין־התר־ מהרשק, כני המנחה פתח
 של לזכרו הערב את הפלמ״ח, של בות

 . . . בתל־אביב שהתקיים שדה יצחק
 שעובדת אלתרמן, נתן החצר משורר
 תיאר רב- לפירסום זכתה 50 בן היותו

ה תלמיד יטעה כיצד כנס, באותו בנאומו
 שיצחק ויכתוב הבא הדור של היסטוריה

 פלווה מפקד או ברמון חיצב היה שדה
 לא תלמיד אותו יקבל ״בלימודים בסיני:

 בהיסטוריה ״א־לס המשורר, אמר מספיק,״
 חי שדה יצחק כי מאוד, טוב לו מגיע
 פחות . . . רמון״ במצפה בסיני, אתנו

 שתשתמש אלול, יגאל ח״כ היה פא״יזי
 פרטי חשבון לעשות כדי זו זכרון בעצרת

 באולם. ש־שבו אלה ובתיכם יריביו עם
 המ־ק• לתוך אלון צעק כותבים,״ ״העתונים

 מלפפונים מספיק בארץ יש ״כי רופון,
 בארץ יש ההתיישבות. להיפסק צריכה ולכן

 הזכיר כשרק • • . עתונים!״ מספיק גם
 הקהל הפנה מלפפינים, המילה את אלון

 ישב בו ביציע, והסתכל מהרמה פדו את
 העיב־ מן נהנה לא דייו דיין. משה השר

 אולם את עזב לענית, יכול לא שהוא דה
 . . . מספר דקות לאחר המלא הוד קילנוע
 רוב עמד מספיקים ישיבה מקומות מחוסר
 מקום מצאי שיא אלה ביו רוייו. על הקהל

 ״אני שטענה: הללי״אופיר אהלה נראתה
 ישבו 16 שבני סקנדל זה מפה. הולכת
 . . . נעמוד״ ואנחנו פלמ״ח בעצרת

 למועדון המארגנים צעדו מהאזכרה ישר
 לרגל רעשנית מסיכה התקיימה בו מדורה,
 הדלת ליד לחו״ל. אלוו יגאל של נסיעתו

 מלא זרוככל, יעקב לבן, עטור־זקן עמד,
 חיים כד ״זהו! :וטוען השמחה על כעס
 לקריאתו הד ומצא כשלא בארץ.״ היום
 וצעד מפלגתו מועדון את זרובבל עזב

 שר היה אחר צועד • . . הביתה ברגל
 אף שהלך כדאהרול, יצחק התחבורה

 . . • במידת השתמש ולא ברגל הוא
 שנשא ברזילי/ ישראל הבריאות, שר
ל ונפל בריאות הוכיח לא אשה, מכבר לא

 שאינו פרטי רופא מזעיק כשהיא משכב,
 הדיאר שר גס • . . יימי״־יי י״"י

 השרים לרשימת הצטרף מינץ בנימין
 השביע כשנראה משרדם, בשרית הבוחלים

באמ ולא במונית חבילה שולח בירושלים
ש ישראליים שלושה . . . הדואר צעות

 קפריסין של העצמאות בחגיגית לחוות באו
 המיז- במת על מלכים. בכבוד באי נתקבלו

 הארכיבישוף לשמאל, מימין ישבי, מיים
 ;רי*׳יה פ״ייל הישיא סגו מאראריום,

 אגמור, מזיב היל״טרי התיאטרוו מנהל
 ישדרן הי־שביט שלמה הבימה שחקן

 שלישיה . . . אטינגר עמוס ישראל קול
 פנים משרי כ־לה מירכבת אחרת, ישראלית
הבהי נגד למאבק השביע הצטבפה לשעבר,

 הייכח־, ה״ייס •••שר ר•••״ האי־י־י־יי. ר׳"
 לארגין הצטרף שפירא, חיים משה
 שר הביע הבחירית, שימת בשנוי הלוחם
 דעה גרינבוים יצחק הראשון, התנים
 וימה האזירי־ת הבחירית ניד מאד חרי״ה

לש הפנים שר הצמרת זי לדייר, במדינה).
הש שטעו בר־יהידה, ישראל עיר.
 בסתירה עימדת המוצעת ״השיטה כי ביע

 ״ציבו- וכי ישראל,״ של למהיתה מיחליית
 על דעתו את כנראה, עדין, נתן לא דנו

האזו הבחירות משיטת המיועדת הסכיה
דעתי את נתן אחרת סכנה על . . . ריות״

)*6 (בגיל לביא דליה של ציור
לשמיים ישיר קשר

במ ציפורני. גבריאל הבוקר, עורך
 הכנס למשתתפי ויסגל מאיר שערך סיבה

 תי־ שמיעת אחרי ציפורני, העיר ברחובות,
 גריג־ רותי של ההתפעלות מעורר פופה

השחורים!״ את דופקים זה, ״זהו :מן
★ ★ ★

הכארון ן1דושב על•
״ בעוד רו כ ר, ש נ י פש היו הס יצרן ד

היש סרטו את יציג שלא לאיים נאלץ רה׳
 זכו הכבד, המסים עול בגלל בארץ, ראלי
 ויסגל, מאיר של בזכותו אקסודוס, יצרני
 הסרט, משחקני אחד של אביו גם שהוא

ל לירות אלף 50 בסך ממשלתית להלוואה
 האפרו־אסיאתית הוועידה . . , שנים עשר

 — ביותר לטרודים אנשים כמד, הפכה
י את ובתוכם ב , א י פ ס  ראש של מלווהו כ
. ניפאל, ממשלת ה. פ. כ ל א ר י  כשרצה הו

 הו• הנסיעות, לאחת אשתו את לצרף אבי
 האיים* כל עם שלו הרכב את קויראיה ביל

 למעלדל עלה המלווה, לבית המלווים נועים
הכ את תסיים כספי שהגב׳ עד וחיכה
 העתר על דעתי את . . . לדרך נותיה

 מעורכי אחד העתונאים בשנתון סיכם נות
ה פוסט, הג׳רוסלס י ר א, ש ר פי  שכתב ש

 אוסף הוא שעתון הסבורים עתינאים ״יש כי
 קצרים בהמשכים מרטיטי־לב רומנים של
מצ בנושא . • . בכלל״ המשכים בלי או

ל הראדיו ובמאי העתונאי עסק חיק א ב י  מ
ד, ה  לאומי הומור אין לישראל כי שטען או

 אפרים של הפרטי בהומור להסתפק ועליה
 קל ולא ״הואיל בן־אמוץ. ידן ק־שון
 קישון התחיל כשלנו, מדינה להצחיק לשנים

 מבן־ לגנוב — ובן־אמוץ מקישון להעתיק
 מד,מ- ירוד ההעתק המקרים בשני אקוץ.
 הרב דיבר אחרים מקורות על . . • קיק״

הו עי ש ל, י מ ד י  הדתיים החוגים איש פי
 כי טען אשר .ירושלים, של הקיצוניים

הכמי באנגלים. למרוד צריכים היינו ״לא
 דעתנו על אותנו גם העבירה לגאולה הה

 . . . למקורות״ לשוב שעלינו ושכחנו
 זו שאלה על מימון? מקורות משיגים כיצד

 גדילה רייקייה אילת תישבי להשיב מנסים
ן לערוד עומדיח שקק רו א ב ח די בי ״ לי ט  לו

ד ל ר שי י א מ ד, ו ב רו  מודד מיליונר ש
 למר תיהפך שאילת מקווים ״אנו סואלה.

הת פתח־תקוזה יש? מה הבארון. של שבה
. אחד אילתי אמר רע,״ לא פתחה . .

 וים־ של החינוך שר סאן־הו־סה, נזר *
 הכנס שי הרשמית המוזמנים שרשימת נאס,

בלתי־ברור. ההערה את בסוגריים לו מוסיפה

 לוי! חיה השבוע נשאלה באשר
 לג דליה הקולנוע שחקנית של

 הקטנה דליה של יחסה התבטא
 ו בהעולס בסיפורה דיברה עליו

 שצי ציורים צרור מאלבומה אה
 לכו המשותף המכנה שש. בגיל
 ר,שמ לבין האדמה בין ישיר

תמונה).
★ ★ ★

ברומא דידה
 1ל מעטות שעות השבוע,

 ״אולימפי? מטוס על תה
 ! להכתיר כדרכה ווייס״,

 שי ישראל, של המים כת
 ר הדו״ח את שפיר ווה

האיטלקיים: רשמיה
דו! רומא

 הכלליו דה
 מפלגה

 והמג טית
 פובליקאית

 0 בה יש
אמריק; בה

 אני פעם
 עצמי את

-,״י' ' י5"י ' בבוז שוב '
הוליבוד.

 ה את אופפת עצלות של ואווירה
 שהותי של רגע כל אוהבת אני

 כב ואני יסה, מתקדמת ההסרטה
 סר שני עוד על כאן משא־ומתן

 ׳ שאצטרך בחשבון לוקחת כמובן
מרא? הודעה בלי כמעט הוליבוד

 נותן באמת זה להגיד; מה אין
 שכר־די לשלם — עושר של גשר,
שונות. ארצות בשתי בתים, שני

 האיטלקי שהשחקנים מוצאת אני
 א־ננ פשוט הם ביותר. מיקצועיים

 1 בה רצינות באותה לעבודתם סים
 להם חסרה באמריקה. שחקנים

 בהוליבי אותך הסובבת הניפלאה
 לנ יש ״מישחק*. למילה אהיה

 > אמיתי אמן ובלעדיה — ב־שראל
 במי להם איכפת לא כאן לחיות.

 לה חייבת אני נוכח. מוגטי
 מסתכ בה הצורה את אוהבת אני

 נו ברחוב. עוברת כשאני הגברי*
 אי כולי כל שאני ההרגשה את

 אני אבל נערצת, שאת לוזוש טוב
 בשל אותי שיכבדו מאוד מאוד

 כ היא ביותר הגדולה שמחתי לכן
 עבודתי על מחמאה לי נותן במאי
 באיטליה הנהוג לוח־הזמנים גם
 מתחילים באמריקה עבורי. גמרי

 ומי הבוקר, של המוקדמות בשעות
 עו, ,לארוחת־ד,צהרים שעה של סקר,

 1 מתחילים בצרפת, כמו כאן, היום.
 יון השד עד ועובדים ,12 בשעה
 הביתה חוזרת אני לפעמים שעה.

חצות.
 מוקדם לקום מעדיפה דווקא אני

 א בשש. הביתה ולשוב היום כל
 1 שעושים כפי עשה ברומא, אתה

לי! איכפת לא וזה —
 נער בה בעיר הייתי לא מעודי

 חברתי ומסיבית נשפים הרבה כך
 ש כיוון בעיני, חן מוצא זה כאן.
 והנא צחוק ריקודים, מסיבות, הבת
 מעדיפה אני קרובות שלעתים רות
לבדי. בבית, אר

 0 אומרת זאת — נובח מונטי
הל מסיבה, כאן עורכת אני הגיעה.

בבן נוגעת השמש את המראה

1םז6 הזה חעולס


