
מסי מיני בכל החנוכה את תחוגו נאשר
 פך של הנס את בבקשה, תשכחו, אל בות,
 טרם מדוע תמהתי פעם לא הקטנטן. השמן
 משתתפים אלפי עם הוליבודי סרט ייצרו

 מייצ׳ור ויקטור עם המכבי, יהודה טל
 את לראות מתח ממש אני הראשי. בתפקיד
 שלא אלעזר, את ודורסים משתוללים הפילים

 באוהל ניקאנור שעורך האורגיה על לדבר
 גאה עבריה בתפקיד טורנר לנה ואת שלו,

הטמא. לנוי הסוסרת
שב הוא אותי, הפליא תמיד שעוד מה

 וחרר היוונים תקופת על וסרטים ציורים
 קצרצרות בטוניקות הגברים הולכים מאים,

 ארוכי- ובסנדלים שוקיחם, את החושפות
ב עשו לדעת, חייתי רוצה מה, שרוך.
 את לעצמכם לתאר יכולים אתם חורף?

כזו? בתלבושת האלפים את חוצה חניבעל
 הקשיש יוליוס את המזהירה קלפורניה את או

 לבושה כשהיא מארם, אידי מפני והטוב
כתף? חשופת דקיקה שמלה

גיקוד ונס זח בד
 רצונה את )1054/5( הביעה שבוע לפני

 )1055/7( כן, אם בחרוזים. צעיר עם להתכתב
 בשבילו. הרופא שרשם מה בדיוק הוא

עצמן־. על זאת הבאת את וזכרי:
בכן, חל ייגרע למה ללבי: רמזתי ״...ו

 הדעת מעץ אנכי גם אוכל לא מדוע / קי?
 / העדן בגן רציניים פירות המניב הלזה,

 תאכל אל לבי: אמר / הזה העולם של
 וחלילה חס תמות פן / רותי של העץ מסרי
 רותי למה אז אני: אמרתי / דעת מרוב

 עליה סמוך גודעת. גם היא אמר: / נוטעת?
 היא מה התמרמרהי: / יודעת. היא / —

 יודעת היא אמר: / יודעת? היא מה יודעת?
 מעדיף שאתה לדעת! / עצמך תאבד שלא

 / היא עמה. דיברתי אני בחיים. / להשאר
 יושיטו / אחרים העץ, על מקום לך תכדר

 מרוב הם שימותו / אותך. לאכול ידם את
בעליזות: אמרתי / לך? איכפת מה דעת,

 והנחמד הקטן לבי, לבי, / לי. איכפת לא
מד בידידות שנים וכמה כמה / לי שדפק  ו
 הסתלק מאד, רבות דלתות לי ופתח / בנה,

ף/ לעצמו: ממלמל כשהוא במהירות לו /  סו
 על / הסתלק ממנו,״ להפטר הצלחתי סוף
 את מחפש / אני מאז רותי. של העץ

 כי הוא, איפה / לי שתגיד לבי אהובת
אליה. בדרך הלך הוא / ידיעותי מיטב לסי

 זה / אותי: מנחמת הזמן כל והתי /
 מעליבים כאלה דברים / כלב זה זה? לב

 בזאת פונה אני / שותק. אני אבל / אותי
 / להביא בבקשה לבי אהובות / כל אל

 תקבלו יותר) / (ואולי מהן אחת אלי. אותו
 / יזכה מכתב כל בינתיים / במתנה.

 יפה / בעץ יתקבל נאותה, לב לתשומת
 יפות. פנים ובסבר

הלב.״ רחב הגבר .נאום

י * * ״איזמים״ בז

 כותבת לידידות,״ לשאוף אפשר ״כיצד
לח או ״לשנוא, הנבון, במכתבה )1055/8(

 אדם בני עם כלשהם, יחסים קיום על שוב
שמו מלבד דבר כמעט עליהם יודעים שאין
מנוסחות?״ עות

 להיות המתעתדת וחצי, 16ה־ בת )1055/8( ן
 ערבים נוער בני עם להתכתב רוצה אחות,

 לצערה, מין. או דת, הבדל בלי דרוזים, או
 ונד ערבית, דוברת היא אין היא, אמרת

אנ או בעברית אליה יכתבו כי בקשת יד
 ספרים לקרוא מאד אוהבת היא גלית. י

למיניהם. ה״איזמים״ בכל סולדת סובים,
 בני חיי על דבר יודעת היא שאין כיוון 1

 במכתביהם לקרוא היא רוצה הערביים, הנוער
חייהם. אורח על

★ ★ ★
ה ד ה׳ ק כ  בדעתי שיש הספרים הם מה 5 ר

 לשום ללכת מתכוונת אינני בודד? לאי לקחת ;
כאן. נשארת אני חבובה. בודד, אי

★ ★ ★
עירוגית א7

עו העליון הגליל מן הקיבוצניק )1055/9(
 במכתבו. וחצוף ש.;צו להישבע כדי הכל שה
 רושם לי יש אותי. שיכנע כך כל לא הוא

בו במקום כי טוען הוא סוב. בחור שהוא

הגב לתכונותיו מתאים שוק אין נמצא הוא
 בת עם להתכתב ברצונו .21ה־ בנות ריות
 עירונית. לא אופן בשום מושב. או' עיירה
 כמובן, חייבת, היא ירושלמית. לא אפילו
ופיקחת. יפה להיות

^
חמודות רב ערם

בד ונשמעת )1055/10( וחצי 15 בת היא
 להאזין לצייר, נורא אוהבת היא כך. יוק

 לכם. תארו להתכתב, ואפילו — למוסיקה
 מן תובעת היא זה, רושם להדגיש כדי

 ידרוש שלא הנורא־נחמד־עליז־ופיקח, הנער
ב תמונה דורשת (כן) אולם פגישה, מיד

 שיהיה הארץ, תושב הוא אם הראשון. מכתב
 מה אז מחוץ־לארץ, הוא אם מתל־אביב;

לא קצת גם לדעת ו ״על לעשות. אפשר
זה. וזהו המכתב, את היא מסיימת הוב,״

★ ★ ★
וב ובאות, ממשמשות חנוכה מסיבות

 המוצמדות הפתקאות משחק את תשחק ודאי
 מצב־ את להעלות כדי המשתתפים, גבי על

 המך נושך״, כלב ״זהירות במקום הרוח:
 במא׳ורוז אני הצעות: כמה הנה סורתי,
 לא! פענזימ אלף לא, לא, חנייה. אין כלבים.

 קלקול בעבודון*!, גאון — להפריע לא נא
 זהירזת: פנויה. אני עיין. עלייך שמתי טכני.

 החיים, נון תתייאש אל אחרי. לך זכוכית.
חי. מהם תצא לא אחות

^ ^
עקיצה דרושה '

מדו ושל הזה, העולם של קפוע ״כקוךא
 ״החלטתי ),1055/11( תב כ במיוחד,״ רך

 ולי למדורך.״ משהו לספק תורי גם שהגיע
מש־ המספק מדורי דווקא שזה הרושם היה

השבוע נערת

פר של נאה נוהג במדורך וקייס ״מאחר
 השבוע,״ ניערת התואר תחת תמונות סום

 יוסף בשם ירושלמי לרפואה סטודנט כותב
מוצ תמיד לא האובייקטים כי ״אס לוינסקי,

 את לספק מצליחה את לרוב הרי לחים,
 בקשתי שטוחה לכך, אי הקוראים. של טעמם

 לנערת השייכת זו, תמונה לפרסם לפנייך:
 ארכיאולוגיה. ג׳ שנה סטודנטית ירושלמית׳

 המפקפקים, לכל להוכיח באה זו תמונה
 נאות, נערות קיימות זאת שבכל בצדק׳ ואולי

 שם באוניברסיטה. הלומדות במיעוט, כי אם
 — פקחית ,20 בת תבלין, שולה זו, נערה

 נשלחת זו תמונה נפוצה. שאינה פעה ת
בהסכמתה.״ על־ידי
 ובכלל, תפאדלוס! — עונג גורס זה אס
. וקיים מאחר לוינסקי: הקזרא כדברי , , נוהג

ונלמד. נחיר, מילא, לכווזגים. הוא
ב בודו, חייל ״הנני : 1055/11ל־ נחזור

 חברה לי היתר, המלה. של מובנה מלוא
 עקב החברה התפרקה מזלי לרוע אך טובה,
 שלי ההובי שכל מאחר ועתה, לצה״ל. הגיוס

מכ עוד לי יהיו אם יזיק לא להתכתב, הוא
 שלי.* השבועי לתקציב נוספים שניים או תב

 מת:קשת והמתכתבת ,2.0 בן שחרחר, הוא
 — הומור חוש בעלת ,19־17 בת להיות
עוקצני.* ״רצוי

 נה0<ן ציפור
לי... לחעוה

 מתכוון אכירם, אכרם חביתה, שחקן
 ביתן, מרים אשתו, עם הארץ את לעזוב
 פולניה אשד, . . . הגר הקטנה, ובתם

 וביקשה: הבימה, לקופת ניגשה מהודרת,
. לר,ביציה״ כרטיסים שני בבקשה לי ״תן . . 

משע פרטים כמד, הרי הביצה; על בדברנו
 ביותר הגס המחזה הוא זד, כידוע שעים.
 ובהבימח, שנה, אלפיים מזה בארץ שהוצג

 סירב החזרות תקופת כל משך לכל״ נוסף
 לבטא קלאצ׳קין, רפאל מראשי, השחקן

 לאמצעים מעל דופק ״אתר, כג רפליקות
 מעל בועט את־, זאת: במקום (הציע שלך

 מסויימת, ״במידה במקום שלך)!״ לאמצעים
 שוכב ״אתר, אג:ר: אשתי,* את דופק אמד,
 בקרב רבה הפתעה עורר הוא אשתי.״ עם

 את ביטא הבכורה, בהצגת כאשר חבריו,
ש הבימה, חברי . . . המקוריות המילים

 אחר בעניין עקבו הקלעים, מאחורי עמדו
 שפרינצאק. יוסף הכנסת יושב־ראש

 שרגא של פעילותו אחר בחרדה שעקב
 בו הרגע הגיע כאשר הבמה. על פרידמן

 שפרינצק היסב המיטד״ לתוך דמן פר זינק
 גדולה תמיהה . . אשתו לעבר פניו את

 היהודי, ביץ׳ מיאמי עיריית ראש בי עורר
 הכושים ארבעת לעבר שהסתכל שפירא,

 בהתלהבות. שהתקבלו ג-ט, נוגדן להקת של
 בתרים הם ״מי תוזיאמרון: במועדון עצומ;

 ג״ט, גולדן לתשובה שאל. אלה?״ צבעוניים
 ואת — עליהם שמעתי לא ״מעולם הכריז
 שלישית. מדרגה בטח הם אותי. לצטט יכולה
 הטובים רק מופיעים ביץ׳ במיאמי אצלנו

 עובדות בקביעת הסתפק לא שפירא ביותר.״
 כאשר שנים׳ שלוש ״לפני הוסיף: אלד״

 כאן היה בארץ, הראשונה בפעם ביקרתי
 אצלנו כאל. אותו קיבלו המפטון. ליאונל

 תריסר טובים ויותר כמוהו אמנים מוצאים
בפרוסה.״

 לסתבוגן סרריך
)5( בנערות

בהת חשובה לבעייה מגיעים אנו כעת
אש כאשר בנערות, להתבונן כיצד בוננות:

 ליוצא־ פרט זהים, הכללים לצדך. מהלכת תי
 מאפשר למעשה הזמן. כל דבר אחד: מן־הכלל

 לשם אולם להתבונן, להיטיב הדיבור לך
 ברוב: מיוחדת. טכניקה לך דרושה כך

 ו״כמו- ״כן״ המלים על לחזור טוב המקרים
 מוטב׳ למעשה מתאימים. זמן להבדלי בן״,

 לחלל ולזרוק אשתך לדברי להאזין לרגע
לעניינ-ם. תצלח זו שיטה לעניין. הערה

 ב- להתבונן כיצד היא, השנייה הבעייה
 לפתרה: אפשר אחריך. ההולכת יפה מטרה
 כי טוענים רבים מתבוננים דרכים: בשתי
 לאחור, הראש סיבוב מצריך אינו זה תרגיל

 מהי• פריפרית התבוננות מתאפשרת לדעתם
 אחרים מהר. העיניים סיבוב על״ידי רה,

ההת היתד, אם כי ואת, לעומת טוענים׳
 את להחמיץ מוטב מהנה, מלפנים בוננות
 הצלחה מעדיפים הם בכלל. העיניים סיבוב

כללי. כשלון על למחצה
 נעשים מומחים, מתבוננים התמחות.

 זה, (דבר מיוחדים למומחים הימים ברבות
 או- המתחיל). למתבונן מומלץ איננו כמובן,

 שלם, טיול־שדה לבלות יכולים מומחים תם
 ־5נ של מסויים ב.זלק בהתבוננות ורק אך
 כיוון פעולה, חופש מאפשר זה דבר רה.

 יפה. תהיה הנערה שכל מצריך הוא שאין
 ורק אך להתרכז מחליט אתה אם למשל,

 לצמיתית), או הד־פעמי (בטיול בקרסוליים
 יפים,. בקרסוליים ורק אך מתבונן אתה
 לה יש אם מעניין. איננו הנערה שאר

בהם. מתבונן. אתה יסים, קרסוליים
 עשוי מומחה שמתבונן גם, הנמנע מן לא

 וקרסוליים עיניים בעלת בנערה להיתקל
 חייבת. הרמה תשכח: נא אל אך יפים•
 בהת־ מתמחה הוא אם גבדהה. להיות תמיד

 להתרכז; עליו למשל- אוזן, בתגוכי בוננות
נווטלנזים. בתנוכים ירק אך

המאמץ אשרי

ון,א* ף* צי ל ץ-  בם־ בדיקה גילתה ש
 שנשא נקניק כי הווטרינרי בון -4

 היה למהדרין, כשר הרבנות חותמת עליו
 חזיר. ומשומן גמל מבשר מורכב

★ ★ ★
מאזץ האויב

 בסכום רוזנבלים זאב נקנס חיפה, ך*
כש פיו את שניבל על ל״י, 25 של ■1

 צ-אית. מרכזיה של מרכזנית עם שוחח
★ ★ ★

לרש לעג
ה, ך* בי רו  שננד אחרי קליפורניה, מנ
אמ מלאכותי ירח לש״ר הנסיון של <4

ש לבנם הורים זוג קרא לחלל, ריקאי
 ספוטניק. בשם יום באותו נולד

★ ★ ★
האחורי החלץ

י  פרץ שגנב אחרי קרית־שמונה, ך
לגנבו, שכדאי דבר מצא ולא לצריף

 ולקחם הצריף חלונות שני את סירק
עמו.

★ ★ ★
ודם גשר

 הכר־ בשוק קצב תלה תל־אביב, ך■
שהב איטליזו, בפתח חדש שלט מל *1

 כשר.״ מוכר ת, ועום ״בשר ריז:
★ ★ ★

^צר^וקולע
 הוציאה ארצות״הברית, לאפייט, ך*
הור המקומית האוניברסיטה הנהלת ■4

 ב״שיקות להרבות שלא לסטודנטיות אות
ל אתת נשיקה מאשר תר י, לילה־טוב

 האפשר. ככל בנשיקה ולקצר ערב,
★ ★ ★

מצא לא אשודהייל

 ב־ התלונן שאזרח אחרי רמודגן, ^
 בעת שבנו את תפס כי משטרה

 המשטרה עצרה לדירתו, לפרוץ שניסה
 אולם הפריצה, בנסיון שהודה השכן, את
 אם להיווכח כדי זאת עשה כי יטען

 שכנו. בחברת בו בוגדת אינה .אשתו
★ ★ ★

האפס שעת
 לורג־ ג׳יימם סחב איטליה, מילנו, ך•

 של מח־וחו מעורר שעון ,68 צי, ■•1
ה כאשר הדלת, עד להניע הצליח שען,

תשו את מייד משך מצלצל, החל שעון
השען. של לבו מת ■

★ ★ ★
אפיר גכגס - יין 8פנ3

 מעשיהז מחנה שומרי עצרו רמלה, ך*
 בית־הסוהר, אל לחדור שניסה אדם -4

מ אסיר אלא היה לא המסתנן כי גילו
 לבית־הסו־ מרצונו שחזר המקום, תושבי

 לקנות כוי לכן קודם שיצא אחרי הר
חריפים. משקאות

★ ★ ★
רגל! הרם

*  מזרחי שמעון התלונן ירושלים, ן
 את אילף פורילוב, מנשה שכנו, כי ■>4

פ הא: מנוע על צרכיו את לעשות כלבו
להרגיזו. כדי שלו גוע

★ ★ ★
גבוץ עמוק _

ם, .ך* טלי רוי  בשפה היומון נתבקש י
מו לפרסם פוסט ג׳רוסלס האנגלית ■4

 תירגם בהביסה, הבצה הצגת על דעה
 — כ״מארש״ לאנגלית המחזה שם את

בוץ. אגם
★ ★ ★

בתור? מי
1* , ג כי א ״ ל  שעד. נובח, כלב החל ת

 לכלבים, במספרה טיפול שקיבל *4
ש הכלבים כל של כללית לנביחה גרם
ה את שדחף דבר סלון, באותו היו

בע את ולהעליב למקום להתפרץ שכנה
 סילון בהתזת שהגיבה המספרה, ילת

 השכנה של חדרה אל מצינור •מים
הנזעמת.

■■055 תזח חפילס£8


