
חו של מעולה תיאטרון שרק ומעוף, ראה
 להרשות יכול לקופה, קורץ שאינו בבים׳

לעצמו.

הבאה והמלחמה ואני את
 פאריס, קולנוע מרתף הסאטירי, (הקברט

 שתי את איבדתי היקרה, אשתי ת״א).
 / מיכנסי, את לרכוס אוכל לא לעולם / ידי
 / ללטף; עוד אוכל לא הלבנים שדיך את

 טוראי וקר / ובכתף? בראש תסתפקי האם
 / גנרל עם ירבץ ורב־סמל ן רב־סמל עם

 ה מאום הגופות; את מכסה קטון ונער
 קיטעי 20כ־ חיבר לוין חנוך צבאות•

 סלידה הנ״ל: השורות ברוח ופרוזה שירה
 שלה. ותופעות־הלודאי המלחמה מן גמורה
 נידמה ׳,67 מיוני משנתיים למעלה כיום,

 לעבר שייכת האחרונה המלחמה כי לעיתים
 כאלה יהיו זאת לעומת יותר. הרבה רחוק

המל כי להם תזכיר לוין של שתוכניתו
התוכ נסתיימה. לא בעצם האחרונה חמה
 מציגים בו במקום ומוצגם שחודשה, נית

פ, את אחרים בלילות שו ט  על־ידי בויימה ק
עסי מדי פחות באמצעיות שביט עדנה

 המשתתפים תוקעים מדוע מובן לא סית.
 בחלל, אי־שם התלוייה בנקודה מבטם את
להביט לכאורה, הם, חייבים בם ברגעים אף

 בין המעברים הקהל. עיני תוך אל הישר
 שוטפים. ואינם חלקים אינם לקטע קטע

 חסרת למדי, סטאטית הפיזמונים העמדת
(שפ המשתתפים ארבעת והשראה. מעוף
 צייזלר, כת־שבע מילשטיין, רה

מלאכ את עושים קינר) וגד פלג רמי
 חן של יותר רבה מידה אך באמונה, תם

 היתד■ לא בג׳סטה, והן בקולם הן וקלילות,
 המוסיקה לקהל■ שכן כל לא להם, מפריעה

במ מצטיינת נגרי וכני בגן בס אל של
 אינו שהחומר העובדה לכך עוזרת יוחד.

 פגישה זוהי לכן האתר, גלי מעל מטורטר
 הסוג מן ולא ומרנין, מוכר בלתי חומר עם

די. בלי עד בו שדשו
* * (בי שמחות אהבות אין *

לעב מתרגמיו כרסאנס, ׳ורנ׳ג מות)■
 עמוס אלוני, נסים אלמגור, (דן רית

 יעקב כר, שמעון שמר, נעמי קינן,
 את עיצב שאף אלוני ונסים שבתאי
 הכהן סטו של תיזמורתו התוכנית),

 שאנסונים מגישים כמבצע, בנאי ויוסי
 לגבי מקובלים בלתי ומפולפלים פיוטיים

 הטרו־ של רוחו הישראלית. הפיזמוניאדה
 מן נאספו כאילו ידיו שש המשופם, באדור
 יוסי כולו. הערב על שורה והשוק, הרחוב
מר מחוספס, קול בעל מעולה כבדרן בנאי,

 שב־ אף על מלאה, בתוכנית ומהנה תק
 מופיע כשבשני בחצי, מסתפק עצמו רסאנס

אחר. אמן

* (התיאט לשווארמה קנטטה *
הפרינ (או הדרך את ״מצאנו העממי) רון

 בנוסח כותרת או אתכם״, להצחיק ציפ)
 של תמונותיהם גבי על התנוססה דומה,

 בחלונות־הרא־ ,החיוורים הגששים שלושת
ווה.

 בישראל, הצגות מ־ססצו למעלה ״לאחר
 אמריקה, באירופה, בחו״ל, הצגות עשרות

 10 ודרום־אמריקה. הרחוק והמזרח יפאן
פע להיטים. ועשרות אריכי־נגן, תקליטים

ב הלהקה זכתה ,1967ב־1 1966ב־ מיים,
הכל, לאחר ועדיין — דויד כינור פרס

המרת. בעיר בחוכמה, מצטיינים
 זעירה. בימה של בנוסח הוא הבימוי

 מגלה הבמה את ומיצר החותן גלוי מסך
 הרגע ואכן, סרט. מליו יוקרן אוטוטו כי

קט שלושה ההפסקה: לאחר מגיע המיוחל
 ולא פחות לא שבויימו, ציבעוניים עים

 שימוש זה אין זוהר. אירי על־ידי יותר,
 כדוגמת הצגה, בתוך סרט של אינטגראלי

תע פשוט זהו הצ׳כית. הלאמפה־מאג׳יקד.
 — הקהל לפני כי להזכיר הבא נוסף, לו{

 הקטעים וקולנוע. במה כוכבי שלישיית
בל״ גס אן אומנם, משעשעים הקולנועיים

גששוס לוס
ס ו ר ו ו י ח

 השני, עם אחד מדברים הלהקה חברי עדיין,
 ולברית ולבר־מיצווח לקולנוע יחד הולכים
 לאחר ובכן התוכנייה. מדווחת כן מילה.״

 פולי שייקה, מגישים דלעיל, התהילה כל
ו צבאיות להקות של חלציהן יוצאי וגבי,
 פולני, נעמי של ז״ל התרנגולים להקת

 ברובה בשבילם שנכתבה חדשה תוכנית
 ידו. על ובויימת אלוני, נסים על־ידי
 מה יודע האמרגן, פשנל, סייד: ייאמר
 ב־ מתעטף אינו והוא הקהל, אוהב בדיוק

 מנסים אינם שלו הגששים לו. לא איצטלות
הדור. מורי להיות

 לו נותן פשנל — שווארמה רוצה הקהל
מבוטלות. לא ובכמויות שווארמה.

 לא וזה בעברית היטב שולט אלוני נסים
 לא זה גס מיוחד, הומור הוש לו יש חדש■
 מיוחד. באמת שלו וזתומור הפעם חדש.

 הגששים חובשים מה משנת לא דבילי.
פול הם קש. מגבעת או סומבררו לראשם,

הדבר. אותו טים
 עגה חיקויי על מבוסס שלהם ההומור

 הוא פולי). במיוחד בכן (מצטיין למיניה
 חתום היה לא אם הפיזמונים: לגבי הדין

 כי לחשוב היה אפשר אלוני, נסים עליהם
ש מטבריה, חובב פיזמונאי של יצירה זו

ררלח לנ< טלרוי י* ז1י י* יי -י — — —-* 

 החיוורת הילתם נפגעת היתה לא עדיהם
הגששים. של

חס ויבשה, סטאטית הפיזמונים העמדת
 חוזרות הבדיחות והשראה, רעיון כל רת
 עומק, כל ללא חידושים, כל ללא עצמן על

שבזעירים. זעיר נווסר־השכל או רעיון,
 קצבית, רוזנכלום יאיר של המוסיקה

 את בי דומה מיוחדים. גוונים חסרת אן
קוד בביצועים כבר שמענו הללו השירים

 ומגרה. חדש מיוחד, משהו בהם אין מים.
 שי מנגינות של גירה העלאת פשוט זוהי

ריקים• מעטינים נחלבו
 שלושתם עצמם, הגששים לשלושת באשר

שלו שווה מהם אחד וכל אחד, שווים ביחד
 ומיקצועית. מלוטשת בטוחה, הופעתם שה.

 מאשר יותר טובים הם שבהצחקות כמובן
 לשיר מהם דורש אינו ש א אן בשירה,

 רמה (בעלת ישראלית של-שייה אפילו, כמו,
 אין הירקון. כגשר אפסית) בינלאומית

 רציני יותר קצת החומר היה שאילו ספק
 על־ בארץ, לצחוק וממי ממה (ויש ומעמיק

יכו היו מזמן) אותה עזבו שהבריטים אף
הג של הרביעית מהתוכנית ליהנות לים

במיוחד אוהבים שאינם כאלה גס ששים
שיוארווה.

 את לחגגיר לך כדאי
 בינך הפעולה שיתוף

 בשורות שותפיך. לבין
ב אליך יגיעו טובות

 זרים. אנשים אמצעות
 כנד לך שנראו בעיות

 ויעלו יצופו חוטלות
 לתת תצטרך מחדש.

ל במיוחד דעתך את
ש פינאנסיים עניינים

 ישירות קשורים אינם
לא יתר בלטות

- במרס 21
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 הת- לעסקיך.
לענייניך. תזיק

* * *

 שבוע עבורן זה יהיה
מים־ על לחתימה טוב

 בעלי לאנשים מכים.
 השפעה תהיה סמכות
חייך. על ביותר חיובית

לעצותיהם, תישמע אם
 שתנקוט הצעדים יהיו

 ההסדר הנכונים. הצעדים
 הוא אליו חותרת שאת
להת־ העלול זמני הסדר

 של להסדר להגיע שתחתרי מוטב פוצץ.
לבושן. על כספים להוכיא תהססי אל קבע.

★ ★ ★
חבר פעילות המון
 מאורעות המון תית,

 משמחים, משפחתיים
 מסיבות חגיגות, המון

 של בסופו וביקורים.
 מכל תשוש תצא דבר

 תפסח אל אבל אלה.
מהאירו אחד אף על

___________ הוזמנת, אליהם עים
 נקעה נפשך אפילו

 ברוחן לשלוט השתדל אלה. מכל כבר
נקלע. אתה אליהן הקטנות למריבות

מאומיס
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לקריאה פנאי לן אין
אח̂ו חאת וללימודים,

ב הבולטות השגיאות
לש השתדל שלן. יותר
 זמנן ניצול סדר את נות

קיצונית! בצודה החופשי
 ישא הדבר ני ותראה
להפ לעןי יהיה פירות.

 העצמי ביטחונן את עיל
התקוע עניין לקדם כדי ־׳ *׳
הנפ משאבין כל את גייס רב• זמן כבר

שבדרכן. המעצורים כל על התגבר שיים,

★ ★ ★

להיות צריך זה
 מצחיק שבוע עבורן
מ של סידרה מאוד.

 משעשעים, אורעות
 רוח במצב פגישות
בין בדיחות מרומם,
מבי והנאה חברים

 מזלך את תאפיין דור,
 בתוך אבל השבוע.

 וההומור הצחוק שפע
עניין להזניח ולא לזכור עליך יהיה

ממן. להרחיקו מנסה שאתה בריאותי
★ ★ ★

 שליווה היי
אינם לן היקר

 הכרזו־ את היטב בחון
אויי־ והצהרותין. תין
 להנועידן. מבקשים בין

 בלתי־ מניסוחים היזהר
בענ ותרנותן אחראיים.

 עלולה מסויימים יינים
 קצת ביוקר. לן לעלות

 לן תזיק לא תקיפות
ש מכתבים לטווחרחוק.

רוחך. את יעודדו תקבל
 באדם תולה שאת החשדות

לחופשה. צאי מוצדקים.

 ביותר. חיוביים להדים יזכו דיעותין
 הדברים את המלווה שלן הפנימי
 מכפי יותר אימון יעורר בהם מאמין
 האישי הקסם מצהפ.

 קשרים על מבוזבז שלן
 שום ישאו שלא אישיים
 לקבל מלין יהיה פירות.
 החלטות כסה השבוע

 ואל תהססי אל חשובות.
 למועד דברים תדחי

ב היעזרי יותר. מאוחר
בהח ממן מבוגר אדם

 התרחק מכריעות. לטות.
בק המתכעסים מאנשים

ש בריב עצמן את למצוא עלול אתה לות.
 בו. מעורב להיות חשק כל לן היה לא

★ ★ ★ י *■
להר בהתנגדות שתיתקל לוודאי קרוב

מקב אינם אנשים חרבה מצעדיך. בה
ברצינות אותך לים ״ ״

 שהית סבור שאתה
 עליך יהיה לן. מגיעה

 טיב- לחיות להשתדל
 ביה- יותר וגמיש עי

 הממונים עם סין
הרפת בעבודה■ עליך

 שלך האהבים קאות
אותן לסבן עלולות

חיו״ תוצאות בצרות. ________
 לעג־ יהיו יותר ביות יי- • י*
 רק לן תהמר, אל שלן. הכספים ייני
 ידידים. בחירת על יותר חשוב בטוח. על

★ ★ ★
מרובה תשומת־לב להקדיש עלין יהיה
 משפחתן. בתוך ליחסים הקשור בכל
״ עם במגעים הצלחה לן

 הביישנות פקידי־רשות.
ב שנתקפת וההססנות

ב יחלפו לאחרונה הם
 שתבין ידידה של עזרתה
 מכניעה הישמרי לרוחך.

 על יותר סימכי ליצרין.
ה בין המאבק תבונתך.

 בן מוליד והתבונה יצר
 עמוק, קונפליקט אומנם
 להתגבר תוכלי אולם
שט פני על פעילותן את תפזרי אם עליו
 בהימורים. רווחים לן צפויים רבים. חים

★ ★ ★
בעיני לשיאה להגיע עשוייה יוקרתן
לדעתם. חשיבות מיחס שאתה אנשים

ם__________ י צ מ א ב שהשקעת מ
תו יתנו האחרון זמן

 ביותו חיוביות צאות
 פעילוח כל השבוע.
ה׳ בשטח לן שתחיה

 ביותר תשתלם יצירה
 ידיי על מלדבר הימנע

 ז גבם. מאחורי דים
 לצאו טובה תקופה

 ולמסעות לטיולים
גופנית פעילות קצת י יי

 לן תזיק לא לאחרונה, הזנחת אותה
מצב-רוחן את ירבה צפוי בלתי ביקור

★ ★ ★
 לז אם לן מצפה ועצבים מתת של שבוע
 העצם הכבודד רגשותיך. על להבליג תדע

* . מסבכים ותן ורגיש שלן
 שטות, במריבות אותן

ל שלא מזזריפם שאתה
 להיות לעין יהיה צורך.

 בת- כלפי יותר וחם רן
 כספיות בעיות זוגן.
ל תאוותן עלין. יעיקו

ה עלין תתגבר נסיעות
מפ זהירות גלה שבוע.

̂  שתפי חדשים אנשים ני
 השכל את והפעל נוגש

 לוויכוז בהיקלען אותם. בשפסן שלן הישר
 הדבריו למשמעויות לחדור נסה תיאורטי,

★ ★ *
אחה פעם תחליט
מע; בן־אדם להיות

בהזיוו לעסוק או
> כשלעצמן, יפות
 תוען בצידם שאין

 דרמאי חוש מרובה.
 וו אן במקומו הוא

 מצומצם כשהוא
יש בהם מיקרים

הפסי׳ רושם• הפעיל י* ־?
לפחו רגישים כולם באנשים, לשחק
 משלה לאמת זכות להם גם ויש כמון

 ביות חריפה ביקורת של במרכז בוע
 בעתי צעדיין על להגן עלין יהיה בה

 הי תעמדי ביותר. אותן יהלום הצהוב
חצו תהשבוע. מסווג תהיה יתר זלילת
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