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 הגברים. עלינו דוברים רעות כמה
 בנו, מונים ומגרעות חסרונות כמה

נגדנו. בפיהם ותלונות טענות וכמר,
גב מאלף אחד אחד, בעל הנר, אך

 טענות לו אין תהלה. מלא שפיו רים,
 אך ולשבח, להלל רוצה והוא ותלונות
שם. בעילום

 מתחיל הוא — מלאך״ היא ״אשתי
 הגירושין שמספרי אני, יודע אמנם —

 בנישואים. האהבה מעטה כי מוכיחים,
 לכלל מגיע הדבר שאין גם : ועוד זאת

בהר רבים נשואים מתמידים גירושין
 זה מגורל ומאסר. כבלים של גשה

 מסויימות למעלות הודות אני משוחרר
 את בהן ובירכה בהן נתברכה שאשתי

נישואינו.
 שנים, עשר זה עליזה. היא הלנה

ולעו יום, יום אליה הביתה חוזר שאני
 פנים בביתי אמצא סן חושש איני לם

 אני תמיד אדישים, או אבלים חמוצים,
 ולא הקרב בשדה ממערכה כאהוב שב

מהעיר. לחם כמביא
אותי. מעודדת היא — עלי רעה רוח

 מספרת היא — קשה היה יומה ואם
 שלוש ראיתיה עליז. בכעס כך על

 בניתוחים פעמים לידה, בשעת פעמים
 עד, כאבה הסתירה ותמיד — קשים

 והיא הסובל הוא אני היד, שנדמה
 את להקדיר מסוגל צער רק המנחמת•
 האיש הוא אני נאמנה. היא עליצותה.

 אני מאשר יותר לי מסורה והיא שלה
 ומוציאה אותי מעודדת היא לעצמי.

 למספר חשיבות שום אין טוב. שם לי
 — נתאכזבתי או שנכשלתי הפעמים

תמיד. איתנים כשרונותי ועל עלי דעתה
 הם שילדינו ובטוחה יודעת היא
ומבטי המוכשרים הילדים מן שלושה

 מעלה היא אדמות. עלי ביותר חים
 בבריאות, להצטיינות אות בל נם על

 לכך. ומתפללת בלימודים, או בכשרון
 היא בחינוכם. ועקבית קפדנית היא אך

 והאימון. הבטחון את בהם מפתחת
 כי בכסף׳ לא — בזבזנית היא הלנה

 לעשות מסוגלה אינה היא בעצמה. אם
 מקבלת היא אם לחצאין. דבר שום

היא הרי — משהו לעשות עצמה על
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 גם היא אך גמירה. עד זאת עושה
סבלנית.

״מנד אינה היא העיקרים׳ ועיקר
בש אילי נטפלת אינה לעולם נדת״•
?״ זאת עושה אינך ״מדוע : אלות

לע הולך אתה אלהים, בשם ״מדוע,
 משתדלת אינה היא זה.״ את שות

 ימי על להחליט למעשי, האדון להיות
 או ידידים, לי לבחור שלי, החופשה

האחורי. המושב מן האוטו את לנהוג
 אין אם ושואלת. חוקרת אינה היא
 אח מושכת אינה — לדבר ברצוני
 מאלה איני מחכה. היא מפי. הדיבור
 על דו״ח למסור, החייבים הבעלים
 מדוע, היו, היכן היום, במשך מעשיהם

 היא הלנה אך מי. ועם מתי מה, לשם
הנו והשואלת ביותר הטובה המקשיבה

 את פותחת אינה מעולם ביותר. חה
 אינה ואף שמי, על המתקבלים המכתבים

 ואינה כותב שאני אלה את קוראת
 הכסף בשאלת אפילו — בכים מחטטת

 הרבה לנו שיש לא מטרידתני. היא אין
 צריך מאתנו אחד אף אין אך כסף,

 הכסף. את הוציא היאך בדיוק למסור
 ומשאיר שבוע כל כסף לה נותן אני

 הוצאות את משלמת היא מעט. בידי
 — האוטו על הוצאות הלבשה, הבית,
 משלם אני בעיניה. כטוב עושה וביתר

 ביטוח לרופאים, הוצאות המסים, את
 בעיני. כטוב חוסך או מוציא היתר ואת
 לדיך מתנגד הזה שהסידור יודע אני

לנו. מתאים הוא אך הטובה,
 פליל היא שהלנה תח&וו אל אך

ומגר חסרונות ישנן לה גם השלמות.
 מהם. אותה לגמול רוצה איני אך עות׳
 למשל, שונאת; היא מאישיותה. חלק זהו

 באה שהיא בית ולכל ויתושים. זבובים
 היא חרמה. עד אחריהם רודפת היא

 אם למשל, במקצת. להגזים אוהבת
 בחודש ימים שלושה במשך הגשם ירד

 ירד החודש ״כל : אומרת היא האחרון,
 סובלת אינה הלנה הפסקה.״ ללא גשם

 תמיד בסדר. וחבילות מזוודות לארוז
 אוהבת והיא ובלבול. מהפכה בהן יש

לעיסה... גומי ללעוס
משתע היא כי משעשעת, היא אך

 והיא אותה, מהנים החיים בעצמה. שעת
 כי נדמה, לזולת. הנאתה את מעבירה

 התפעלות של קומקום בה רותח תמיד
פשו לסיפורים מקשיבה היא וצחוק.

מאור אלה היו באילו ורגילים, טים
 מעונינת כך כל ובהיותה חשובים, עות

 — סביבה הנעשה ובכל אחרים בדברי
 בעצמה. המידה על יתר מעוניינת אינה
 ה״התענינות בחולי נגועה אינה היא

להת הנשים את מביאה אשר העצמית״,
 במראות להציץ בשמלותיהן, תמיד הדר

בפומבי. שפתיהן את ולצבוע
 ובסבל, ובצחוק שבחיים, הדרמה

 בגילויים בזכרונות, ובהרגשות, במראות
 ומענינים מעסיקים — ובאהבה ביצירה

משע אינם הנישואים למאוד. עד אותה
 המאמץ, הוא רב אולי בעיניה, ממים

 מתוך אך !להצליח מוכרחה היא אך
 קשה, היא הנישואים במסגרת שעבודתה

 מהטבע האפשר ככל משוחררת היא
המשפ בני על להשתלם בנשים הנורא

 שומר אינה והיא אסירה אינני חה.
? התוצאות הן ומה — ראשי.

— גבירותי — המוזרות התוצאות
 מתוך ומתוקה. ערמומית אירוניה הן

 ואינה חופשתי את ממני גוזלת שאינה
 לעצמה הבסיחה ממנהגי, לשנות רוצה
 היא אליה. הגמורה הערצתי את הלנה

 חקירות שאלות, ידי על עוררה, לא
 גבר בכל השוכן יצר את ודרישות,
 ללא סוהר מבית ושלמות. לעצמאות

 אני להמלט. רצון שום לי אין כתלים
 נאמנות תודה הכרת יושר, באזיקי אסור

בפחד. לא לעולם אך ומסירות.

״אוריון״ בקולנוע פרסים חלוקת
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שנגוזה אילוזיה
 הבקורת מכתבי לקהל זכורים עדייו

 ארה״ב תושבי שולחים שהיו הרבים,
 מכתבים בהוליבוד. הסרטים לחברות

 פעוסות, שגיאות על מתריעים היו אלה
 הסרטים באחד למשל, בבימוי• לכאורה׳

 כשהוא החדרים מאחד יוצא גבר נראה
 וכשראוהו ומגבעת, חומה חליפה לבוש
 חליפה לבוש היה השני לחדר נכנס

איר אלו שגיאות מגבעת. ובלי אפורה
 זה הבאים המחזות ששני כייו! עו

 והבמאי שונים בימים צולמו זה, אחר
הלבוש. ציון על הקפיד לא

(אגב הסלע״ על ״אינקובטור בהצגת
 שבו קטע ישנו משעשעת) הצגה —

 ספר את (פוגלסון) הפלח דוו מוצא
(מר אלון־פרידמן הסופר של הרשימות

עצ משלה הקהל מתוכו. וקורא גלית)
 מתוך הדברים נקראים אמנם כי מו,

 מציג מתנועותיו באחת אולם המחברת.
 משים) (מבלי המחברת את פוגלסון

המחברת כי מיד שנוכח הקהל, לפני
 האשליה. נגוזה מיד מאום. בה איו —

 שחקן רואה אתה הפלח דוד ובמקום
 אתה ושם מפה כהלכה. פסוקו ששינן
: רוטנים אנשים שומע

להקפיד, הבמאי יכול לא ״כלום

בעיר קלים סיורים
התועלת י רב ה״ננס״

 נשאר והסיר האוכל נחרך הנה
 אותו משרה את ? לעשות מה שרוף.
להר מנסה סודה. מי סבון, מי במים,
וב עבה ברזל בספוג משפשפת תיחו•
 גוזל זה ובסכין. בחול עדין, ספוג
 נפגמות פעם ולא מאוד רב רב, זמן

ומתלכלכות. ידיך
מת מחליד, הוא ? הברזל וספוג

 שומרת אמנם את ומתקלקל. לכלך
 אחרי אך צנצנת, בתוך סבון במי אותו

 לשמוש. ראוי אינו שוב יומיים יום
 סכנה, מהוות והן נקרעות ממנו חתיכות

 שטיפת על מאד עד להקפיד ועליך
הסירים.

 חדיש ספוג בחנויות תמצאי עתה אך
 ממתכת עשוי הוא ״ננס״. שמו ומצוין.

 לשמור צריכה אינך מחלידה. בלתי
 לשטוף יכולה ואת סבון במי אותו
 במקום ולהניחו השימוש אחרי אותו
 לך ויש לשימוש ונעים רך הוא יבש•

 רחצה. בספוג מנקה את כאילו הרגשה
במ מנקה הוא ביותר השרוף סיר, כל

 והוא ומבריק. נקי ומשאירו הירות
ימים. מאריך
 בקשי בו. להשתמש ונסי אותו קני

 ספוגים לחנותו שיביא שלך, מהחנווני
שכנותיך. ותהננה כאלה

 על מספר שורות רשומות תהיינה כי
האי תיגוז לא למען לפחות, המחברת.

?״ לוזיה
לך ואשמור לי שמור
 סרט הוצג לקולנוע. תור זה היה
 הקופה אשנב ליד הופיע והקהל מצויין

והת הלך התור מוקדמת. בשעה עוד
 שהיה עד וחיכו עמדו והאנשים ארך
 דו־שיח נשמע ואז לזרא. הדבר להם
: זה מעין

המקום״. על לי ״שמור
״טוב״.

לפניו״. פה אני תזכור. ״אבל
 לטייל הלך והאדם נשמר התור

 לשתות נכנס לביתו, חזר בעיר. קמעה
 מחצית ולאחר הקפה מבתי באחד קפה

 את מבקש והחל תורו אל חזר השעה
 וכי שכחוהו. כולם כי מתברר, מקומו.

 דו־שיח נשמע מיד ז יזכרוהו איך
: זה מעין

פה״. עומד ״אני
פה״. עומד א ל אתה לי. ״תסלח
 לפני פה הייתי חכמות. בלי ״שמע.

שעה״. חצי
 היית אם ואף אותך. ראיתי ״לא

 חושב אתה מה אותי. מעניין לא זה
 לטייל תלך ואתה פה אעמוד שאני
?״ בעיר

 ומיד האוויר בחלל צעקות נשמעות
כע ידים. ומהלומות לקטטות עוברים

 זועק התור וכל מספר רגעים בור
הצע הקופה. את סוגר הקופאי וצווח.

 שנית. נפתחת הקופה מתגברות. קות
 והנה הכל. משתתק ארוכה שעד, לאחר
: נוסף בחור מופיע

 לי לשמור אתה רוצה אתה. ״שמע׳
?״ התור על

אשף הרוחות״. לכל ״לך

 ת י ב
הקיסמטיקה

ה נ ד ה
טדכמן

 האוניברסיטה פרופיסור
, ופי ב לי י ד ם ס י ר פ
ד ב י ב א ־ ל ת  ך
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 טפול חדישה. צרפתית לתוצרת תמרוקים

 יום בכל חושה. שיטה לפי הפנים בשור
חינם — קופמטית התיעצות ג׳
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