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 באופן תתבצע לא שהתוכנית ועד תפלות,
 עליה.״ לדבר רוצה לא אני ממשי

 גולד מלי אין שבה אחת תפלה אמונה
 רע. מזל מביא שחור שחתול היא מאמינה

 מולכת צרפתי ואשר מלי של בדירתם שכן.
הקרויה יפהפייה שהודה חתולה בכיפה

ל !חשבון עושה אינה החתולה פטצ׳יולי.
 בקולו עליה המרעים לאשר, פרט אחד אף

בשביל כאן, אני זה ״בשביל וטוען:
 שאינו מה הזאת!״ החתולה את לחנך
ב המתגורר אשר, שכן כמובן, נכון,

חודשים, ארבעה מזה מלי של דירתה
 זמן עוד הנראה ככל בה להישאר עומד

 אלה יהיו להינשא. החליטו השניים רב.
והראשונים אשר, של השניים נישואיו

מלי. של
 יוצא- השחקן של סיפור־אהבתם גם

 סיפור הוא גולד מלי ושל הדופן
 שתגלה במלי מפציר אשר .מייוחד־במינו.

״אנ ואומדת: מהססת היא ואילו אותו,
 :לספר ניאותה היא לבסוף יבינו.״ לא שים

 קרובות, לעיתים אשר את רואה ״הייתי
 שבה סיטואציה יצרתי לא אבל ברחוב,

ב פגשתי אחד יום אותי. יראה הוא גס
 תו אי גר שהוא לי שסיפר בחור רחוב

 וביקשתי פעמיים, השבתי לא אחת. בדירה
ענה. ואשר צילצלתי, מיספר־הטלפון. את

קומת!
סרטים

שה רוו ננחוץ פגי סג מי ד
באח לעצמו, מצא הצרפתי הקולנוע

בספ חדש, אופנתי מקור״השראה רונה,
 רוז׳ה בדימוס מפקח־המישטרה של ריו

במ מעלליו על מספר הוא שבהם בורדיש,
 החוק את שירת שבהן השנים עשרות שך

 שהפיק סרט שוטר, של סיפורו הצרפתי.
 דאן־לואי עם יחד הופיע ובו דלון, אלן

האוטו סיפרו על מבוסס היה טרינטיניאן,
 סיפור ואילו בורדיש. של הראשון ביוגרפי

 לסרט, הוא גם הפך המקל רנה משלו, אחר
 מישל הראשיים בתפקידים מופיעים שבו

המהו והגברת דפארדייה, ז׳ראר פיקולי,
קריסטל. סילביה מעימנואל, ללת

 רנה האמיתי, בשמו או — המקל רנה
 זה בכינויו שזכר. פורץ־נוצץ — בורדייה

חלו והיה התקשט שבו מקל־ההליכה בשל
מע המילחמה, לפני פאריס נשות של מן

 על־ידי נלכד כשהוא משוגע פני מיד
 שם במוסד. ומאושפז הכיבוש, מישטרת

מאר־ בשם במפקח־מישטרה פוגש הוא

דפארדייה וז׳ראר פיקודי מישל
בתחפושת משוגעים

 אבל אותי מכיר לא שהוא לו אמרתי
ל לבוא אותו והזמנתי להכיר, לו כדאי

 אשר יחד.״ אנחנו ומאז בא, הוא דירתי.
 שבה בחייו הראשונה הפעם זוהי כי מודה

כל בולטת בצורה בחורה אחריו חיזרה
זאת. אהב הוא ולדבריו בך,

 בשני יחדיו להשתתף מתעתדים השניים
 באחרון הפרוצה. והאשה סוסעץ הסרטים

 הראשי, התפקיד את לגלם אשד עומד
 זאת עם יחד אלמגור. גילה של לצידה

 בשם מחזר, על בחזרות כרגע עסוק הוא
 לצורך סנדק. מוטי של בבימויו הספר,
 התיאטרון את אשר הקים המחזה הצגת

האחר.
 תהיה לעתיד אשתו אם אותו כששואלים

תח מלי שלו,.׳משיבה בתיאטרון שחקנית
 בראש לא זה בעייה. זה .״תיאטרון תיו:
 הצגה רואה אני רחוקות לעיתים רק שלי.

 לי הוצע בזמנו לעניין. אותי שמכניסה
 לשחק ניתאי ניקו השחקן־במאי על־ידי
ש אחרי הכחולה. בהציפור ראשי תפקיד
 חזרות, עשינו הסכמתי. המחזה את קראתי

 אבי. נפטר הבכורה לפני שבועיים אבל
 מעוג־ אני אם יודעת לא אני מזה. ויצאתי

אליו. להיכנס יינת
 מוסיקה סרטים, זה שלי שבראש ״מה
 הדברים שלושת שאת חושבת ואני ושירה,
ש אפילו על-הכיפאק, עושה אני האלה

 זה הקולנוע׳. של ,הזונה אותי מכניס
 כמה שכעבור יודעת אני שטויות. הכל

אח תפקידים ואעשה מזה, אצא סרטים
רים.״

 כדי מטורף פני הוא אף המעמיד שאן,
 שלהם הגרמניים, עמיתיו מציפורני להינצל
 מפורשת מדי יותר קצת בצורה הסביר

עליהם. חושב הוא מה
 היריבים- שני ושותפים. ידידים

 אפילו הם ושותפים. ידידים הופכים בעבר
שמגי עד צמד־תאומות, ביניהם חולקים

קט בורגנית קריסטל, העלמה למקום עה
ה הצלע ההופכת ומפוכחת, חביבה נה,

 נמלטים והמפקח הפורץ במשולש. שלישית
חוד את מנצל הראשון מבית־המשוגעים.

האמ בסחורות לספסר כדי השיחרור שי
 לו שיתאפשר עד משתעמם השני ריקאיות,

הגב ואילו במישטרה, סדיר לשירות לחזור
 משעשעת בקאריירה פותחת קריסטל רת

הרא השיחרור חודשי ב...בית־פגישות.
 המיש־ את לשגע שב רנה חולפים, שונים

 מארשאן הווירטואוזיים, במיבצעיו טרה
 פושעים, לצוד נאלץ שוב עצמו מוצא
ו מבית־המשוגעים, שותפו־לבריחה כולל
משני במי להחליט מתקשה קריסטל אילו

באמת... מאוהבת היא הם
אמי סיפור במקורו שהיה הזה, הסיפור

 ותיקונים שיפוצים האמת, למען עבר, תי
שה משום פשוט לקולנוע, בדרך רבים
 עמו יחד שכתב ומי ז׳ירו, פרנסים במאי

 במאי (שהוא רופיו ז׳אק התסריט, את
 בעובדות פחות התעניינו עצמו) בזכות

 לעובדות שיש במשמעות ויותר היבשות,
רי שחיפשו המשמעות הסרט. בתוך אלד,

לפשע חוק בין הפגישה היא ורופיו, רו
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