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 הפריסאי לקצב תוסיף פילמון הרקדן להקת
 המשולהבים. וריקודיה הערכות ספרד מנגינות את

 כשרונו על לא אך מאד בשרוני רקדן הוא סידמץ
רוק לצדו — לבכות לכבוש הלהקה סומכת כלבד
חמות-מזג. וחינניות, קלילות־־תנועה ספרדיות דות

ה י נ ע ו צ ה
 כפי ספרדית היא אן? דה־קסשיליח לה*מאז׳ה

 הבורקות. ועיניה השחורות שערותיה שמעידות
 גם אלא לרקוד יודעת שהיא כלבד זו לא אולם

 יכולה היא :ממנה נעלמים אינם הצוענים כישופי
לדבריה. לפחות — עתידות ולהגיד בקלפים לקרוא

!199"
 אין כחצות. הנפתחים קברטים הצגות תיאטראות, מסנוורים, אורות פאריס.

 יציאה, היתרי דכיזים, - כר־כיצוע אינו זה חלום אולם זה. על חלם שלא אחד כמעט
 היה, איד ״נו, :ושואלים סביבו מתקהלים מחוץ־לארץ חוזר שמישהו פעם כל נסיעות.

ץ״ פאריס היתה איד ז מספר אתה מה
 פיגאל, שאנז-אליזה, :שמות־הקסם על ומספר עמוקה אנחה נאנח מטיולו החוזר
 אסע אני גם דבר, ״אין מתנחמים: תיאוריו, אחרי עוקבים מאזיניו מונטמרטר.

לשם.״ פעם
 את להעכיר קשה אם תל-אכיכי: אימפרסריו של בראשו רעיה עלה אשר עד

 המורכבת גדולה, להקה אסף הוא לישראל. פאריס את להביא יש לפאריס, הישראליים
 האוירה את להשרות וכדי האמנות. ענפי מכל קטנות ומלהקות בודדים מכוכבים
״.1951 ״פאריס :הלהקה נקראה הנכונה,

 מתמחה ראפט הרמן מקסים
 הוא אחר. מישהו להיות כעיקר
ב שלו המורה כחיקוי התחיל

 קרשי על והמשיך הספר כית
 11 ואג• המדינאים כחיקויי הכמות

 אט-אט הידועים. הציבור שי
 1 הידד הוליבוד, ככוכבי התרכז

, 1 משך הכריות. שכין כיותר עים
< ; בגבריו- הקהל חוזה דקות במה

 ;• גיי* קדארק שד המהפנטת תו
 רו־ אדוורד מופיעים אחריו כד,

 : השחק־ ושאר הגנגסטר כינסץ
 של כעורו כולם - הידועים נים

 ן אולם ראפט. הרמן מקסים
 ; כחיקויים מסתפק אינו ראפט

 נ נערך כאשר כלבד. כמתיים
 ג כ־ צ׳פלין צ׳רלי לכבוד נשף

 יי \: האורחים קהל התכלכל פאריס,
 < 1 אחד צ׳רלי כמקום - לחלוטין

 י 111:11 הא- והצ׳רלי שניים. הסתובבו
 !: מק- כמוכן, היה, כיותר מיתי
*1 ראפט. סיס *

באריס מ 0חווווי
 צבע קצת מוסיפים וואלס האחים

שהח אמריקאים כושים הם ללהקה.
 בעיניהם, חן מוצאת פאריס כי ליטו

 עממיים שירים כזמרי שם להם רכשו
סטפס. ורקדני כושיים


