בווו בואו
הביסח ,ויסר!

זרוק
ב עור
ב ר א עז
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א ש תך

אז בדרך כלל ,מגלים האמנים חוסר-
דמיון משווע בנושא  :הם מעמידים את
הפרס על כוננית או על הפסנתר ,ומת 
מוגגים מנחת ממנו פעם בשנה .רק ל
עיתים רחוקות מוצא השחקן שימוש
קצת יותר רציני לפרס .כמו בבית־הע-
בוט ,למשל.

בנאי כפעולה
איזה אמן לא מת לקבל פרס ן רק
אמן מת .שאלה אחרת היא ,כמובן ,מה
עושים עם הפרס ,אחרי שזוכים בו.

אבל פעולה זו תלוייה כבר בשוויו
של הפרס.
תבוא ,משום כן ,הברכה על השחקן
יוסי בנאי ,על השימוש המקורי ש 
מצא בשבוע שעבר לפרס ״כינור דויד״,
בו זכה בשעתו.
היה זה בעת מריבה משפחתית קלה
בין יוסי ואשתו אילנה .בתחילה בקעו

מבעד לחלון רק צעקות קלות .בשלב
הבא הגיעו לאוזני הצופים המרותקים
צעקות קצת פחות קלות .ובעקבותיהן
— שורו ,שורו — החלו נפלטים החוצה
חפצים מעופפים בלתי־מזוהים .היו אלה
חפצי־בית שונים ,שנזרקו בידי בני-הזוג
איש לעבר רעותו ,אבל פיספסו את
משרתם.
ואחד החפצים הללו ,היה — אוי ל
אותה בושה — פסל ״כינור דויד״ ,ש 
כמעט נחת על ראשו של אחד מילדי
השכונה ,שעמד על המידרכה מנגד ו
בהה בפה פעור בסצינה.
הילד החרים את החפץ המסוכן ,וה 
פסל שוכן כרגע כבוד על שולחנו ,מחכה
שבעליו המקוריים יגאלהו מגלותו.

אז סוף סוף היא הגיעה .בחליפ ת טוני
קה אדו מ ה סרוגה ,ש שערה הארוך ק שור
מאחור בצעיף ,ירדה ריקה זראי ביום
רא שון ה שבוע מה מטוס ,כ שלצידה ידידה ה 
ותיק ל ׳ א ן פייר ובתה הי פ ה פיי ה יעל ב ת
ד,־. 13
יעל ,ל בו ש ת מכנסיים פירחוניי ם וחולצ ת
טריקו בצבע תפוז ,ני שקה ב שי מחה את
סבא וסבתא ,אחר ניג שה לגבר מ מו שקף
שעמד בצד ,לחצה את ידו בני מו ס  :היה
זה אביה ,ה מל חין יוחנן *ראי ,או תו לא
ראתה מגיל ארבע.
מ ה שהביא את ריקה לי שראל ה תה
בעצם תאונת־הדרכים שלה ,שבה כמעט
איבדה את חייה ,ו־
שריתקה אות ה ל 
מיט ה ת קופ ה מ מו
שכ ת :״נ ש ב ע תי ל
הורי ,כ שהם ראו
בבית־חולים
או תי
כולי בגב ם ,שאני
עוד א חזו ר ללכת,
וברגע שאלך ,א בו א
להראות להם את
זה .אז באתי.
״אמנם ,אני עוד
לא לג מ רי בסדר,

מ ש 7עוד  7א ,אב 7גם ז ה יבוא,״
בישראל תגור ריקה ,עם יעל ,אצל
הוריה ,וז׳ אן פייר י ש כון ב מ לון סמור .על
הסיפור שהתפרסם ב עי תוני צרפת ,כאילו'
גרמה לה ה תאונ ה לאיבוד הכו שר ל היו ת
אשה ,ולכן ביק שה להיפרד מז׳ אן פייר ,מגי
בה ריקה ב מ ע שיו ת :״ ש ל ח תי כבר שני מכ ת 
בים בא מצעות עורך־הדין שלי ,ו אני עו מ 
דת ל תבוע אותם למ שפט .לא נפרדתי מ־
ז׳אן־פייר ,כ פי שאת יכול ה לראות .אני
נמצאת אי תו כבר שבע שנים .ני שואים ?
אני נ שואה לזי מרה .והעיקר — אני
מאו שרת.״

הרוזנת צמאה לאהבה
מישראל

במשרד
ממשלת,
על ה נ כ ר אינני י כו ל־ לספר לכם הר 
בה .מצד אחד ,אינני יכולה לז הו ת אותו.
מצד שני ,לוא היי תי מזה ה או תו ,לא
היי תי צריכה לספר הרבה ,כי כולכם מכי
רים אותו .הוא י הודי דתי ,בתפקיד בכיר
במ שרד מ מ שלתי ,שגרם לאחרונה )המשרד,
לא הגבר( מ הומ ה שלמה בארץ .בתפקיד
כל־כך בכיר ,ל מען האמת ,שפ שוט ק שה
למצוא בכירים מ מנו .עד כדי כך.
הגברת ,ל עו מ ת זאת ,פ חו ת ידועה ב
ציבור .ל מ רו ת שגם היא ה תפר סמה לרגע
קצר ,כאשר התחולל ה אות ה מ הו מ ה ש 
עליה דיברתי זה עתה ,ונתגל ה שהיא אחת
ה ד מויו ת ה מ ר כזיו ת בפר שה .היא פקידה
בכירה ב או תו מ שרד מ מ של תי )אבל סתם
פקידה בכירה ,לא ממ ש בצמרת( ,שבו
נמצא הגבר.

קיבלתי ה שבוע ד״ש מידידה ותיקה —
שלי ושלכם ,אני מתכוונת .הרוזנת המיליו־
נדית האיטלקיה האמריקאית כריסטינה
פאולוצי־בלין ,אשתו של ה מנתח ה״
פלסטי היהודי ה ו ו א ר ד כ ל י ]  ,שנפשה
אצלנו לאחרונה שבועות מספר ,ושעל ה־
רומן שלה עם בנו של עזר וייצמן
סיפרתי לכס.
כותבת לי כריסטינה ,בגלוייה מפורטו
רוסונדו ,אולביה:
״סרדיניה היא המקום היפה ביו תר שבו
הייתי אי־פעס ,ל מרות ש ה תענוג עולה 150
דולר ליום ,ב מ לון שלי.

והנה ,זה ז מן רב שמרננים ,מרננו ת,
יותר נכון ,מז כי רו ת יו ד עו ת דבר ,ש בין
הגבר — הנ שוי — לגבר ת — הנ שואה גם
היא — מתנהל רו מן ,ולא אפ ל טוני כלל
וכלל.
אבל כולנו הרי יודעים שאין ל הא מיו ל־
חורצי־ל שון והולכי־רביל ,ולכן לא לקח
איש א ת ה ש מו עו ת ברצינות.
לא לקח ,כן לקח ,עד שיום אחד ,ב תו ם
י שיבה שנת מ שכ ה לתוך הלילה ,נזכר לפ תע
אחד מפקידי המשרד ,בדרכו ל מכוני תו ,כי
שכח תיק מיס מכי ם באחד המ שרדים ב
בניין .הו א עלה איפוא למעלה ,פתח א ת
הדלת — ו שו מו ש מיים :הגבר ו הג בר ת על
הספה ,בעירום וערייה ,געוואלד . ,הו שיעו,
י שמור האל ,אוי לעיניים שכך רואו ת ו אוי
לאוזניים  . . .אבל האוזניים בעצם לא שיי 
כו ת בכלל לעסק.
ועכ שיו כל חורצי־הל שון במ שרד הול
כים שמחים וטובי־לב :״ א מרנו לכם,״ הם
אומרים לכל מי ש מו כן ל שמוע ,ב חיו ך
ממזרי.
כאילו זה מצחיק.

מקסימים,
נורמליות,

״האנ שים מו שלמים ,הבגדים
הבתים חמודים ,הספינו ת לא
וכל העולם מ סתובב כאן :הנסיך

קאר־

״אחרי ישראל ,הייתי שבועיים בקוט־
ד׳אזיר ,אחרי זה במונטה־קארלו ,כדי ל 
ה שתתף בכ מ ה מסיבות ,ועכ שיו .אני כאן.

הרוזנת פאולוצי כשעת
אגא חאן ,הנסיכה

לום משוודיה,
סוראיה — ממש כל חברי .כול .0
מרגישה' פ שוט נהדר איתם.

אני

שיזוף

הכל נהדר ,נהדר ,נהדר — אבל אני מו כי
רחה לגלות לך את ליבי :חסרה לי אה־
ב תי בי שראל.״
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