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 לחורף להמתין צריכה אינך מעתה
 היפה האופנה את ללבוש כרי
פפקו. של

 קטיפתי סרינ למענך פיתח פפקו
 פפקו־קל. וקל: קיצי חרש,
 לך מצפה המובחרים האופנה בבתי
 שמלוה, של יפיפה אוסף היום כבר

 עשויות קיציות, ומערכות חצאיות
 קל: פפקו הקיץ מסריג
עדכניים. אופנה בגווני

בחנויות: להשיג ־ פפקו־קל
 בארץ. ״מצקיך חנויות רשת

 .99 ריזנגוף ״גביריץ״, תל־אביב:
שלום. בו כל

.57 אלנבי ״רינה־,
 רימון. מסחרי מרכז תאנה״, ״עלי קיראון:

 .64 סוקולוב הנעורים״, ״מעיין השרון: רמת
 .13 ביאליק ־שופינג״, נן: רמת

 .124 הנשיא שדי ״רוזנבלום״, חיפה:
 סביניה. ,37 היסוד קרן ״שונית״, ק־-ביאליק:

צרפת. ככר ״חזנבלום״. ירושלים:

?!ומוע
סרטים

אלוהים ע□ ראיונווו
 מלא עולם יצר הוא מרוצה. אינו אלוהים

 בצלמו שברא יצורים עליו הפקיד טוב, כל
בשי ירושתם את הורסים ואלה ובדמותו,

 אחר עוקב הוא שנים וביעילות. טתיות
 לשתוק. לו ונמאס המטורפים, מעשיהם

 אוורי בשם סופר בפני הופיע כך משום
 בשם לתסריטאי השראתו את שמסר קודמו,

 לבי- האל דבר את שהעביר גלברט, לארי
 (שבעבר ריינר קארל בשם מאי־קולנוע

 אחר קונדס עם מעורב היה יותר הרחוק
 שה- החליט האחרון וזוז ברוקס), מל בשם

 על־ידי שנקלטו כסי אלוהים, עם ראיונות
הציבור. נחלת הם אליו, והגיעו קודמך
 רוח לובשת שבו סרט מהם עשה לכן,

 הישיש הקומיקאי של דמותו את אלוהים
על האוסקר בפרס (שזכה ברנם ג׳ורג׳

ברנם ג׳ורג׳ שחקן
באמבטיה פגישות

ממ$£י
9 קזכמו . ל1ק9 ק קייך כמו -

קשה בוד לע מובן
תמורת
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בסופר זבן לשכנע ומנסה בכותרות), צמד
 ישוע משה, אחרי תורו, שהגיע מרקט

העולם. את להושיע ומוחמד,
ש הראיונות מן נבחרים קטעים הרי
אלו הו זה, סרט לקראת אלוהים העניק

 מהראיד הלק בישראל, בקרוב שיוצג הים
 הזבן, באמצעות רק בלעדיים, הם נות

 האלוהים של פומבית הופעה ואחר־כך,
אמריקאי. בבית־מישפט

ב ראשונה, פגישה ואבוקדו. הטבק
 (ככה קומות 17 בן בניין של 27,־ד קומה

 אלד אמר כה אלוהים). עם כשנפגשים זה
הים:

 הגדולות השגיאות אחת היה ״הטבק
 יצורים ראו נוספת. שגיאה זו היען, שלי.

הגל :שגיאה עוד האבוקדו, !מגוחכים
 זאת בכל מנסים. ככה, מדי. גדול עין

 מקדים עדיין הקיץ דברים. בכמה הצלחתי
כן?״ הלא החורף, את

המד הוא שאלוהים להאמין מסרב הזבן
 אבל בו. מאמין לא בכלל הוא אליו. בר
 לו לומר משהו יש ולאלוהים לעשות מה
זה? בעניין גם

 יש כי להופיע, החלטתי כך ״משום
 לי תגיד ואל בעולם. כופרים מדי יותר

 דת, על מדבר איני !לאופנה חזרה שהדת
 שאינך לי אומר אתה אמונה. על מדבר אני

 ? כנסיה שום של צאן־מרעיתה עם נמנה
לאי״ אני גם

 נוסעת, מכונית בתוך נמשך הראיון
 ממקלט־הרדיו. בוקע אלוהים של כשקולו

להק מנסה החוץ מן שמישהו פעם ובכל
למגיש־תקליטים. הקול מתחפש שיב

 שאני ומלואו לעולם שתספר רוצה ״אני
 שאני או מת, שאני לשמוע לי נמאס קיים.
 הקוסמוס. של חלקיקים שאני או גאז,

 מעליב ממש זה גאז. ואינני חלקיק אינני
 שתב- הוא ממך רוצה שאני מה כל אותי.

 עשר היו למשה :אחת בשורה לעולם שר
 הלוחות על אותן לו ורשמתי דיברות,

 :אחת רק יש לך חלש. זיכרון לו היה כי
 שהכל עולם בניתי שאני לכולם אטור
 תלויה ההצלחה אבל בו, להצליח יכול
מלאכ את שאעשה עלי יסמכו שלא בהם.

 גשמית הוכחה איזו ממני תדרוש אל ! תם
 ברשם- נקלט אינו קולי בה. לנפנף כדי

 לראות יכול לא דראקולה גם — זכור קול.
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