
 כמובן, היא, "וההשוואה פלוס, ג׳אז להקת
נמנעת. בלתי

*  צמח) ש. (בהפקת טובי□ ימים *
 מצחיקן שהיכרנוהו: כפי אופיר שייקה

 הפאנמו־ מלאכתו. את היטב היודע עממי,
 העריכה החומר, לרש. לעג הן שלו מימות

 כתישת מאוד הרבה מאוד. קלושים והבימוי
 מאוד הרבה צחוק. מעוררת בלתי לא מים,

 לא אם אפילו מצויין, הנראית לוי, יונה
הכו מעולה. רקדנית שהיא בחשבון לקחת

 שיטתית קלוסקי יעקב של ריאוגרפיה
 שעטנז היא המוקלטת המוסיקה ומיושנת.
 בתוך כ״מספר״ סיגנונות. של מפוסטר

״מס להוות מהתוכנית חלק יכול היה רביו,
 תוכנית זוהי עצמו, ובפני בזכות אך מר״

ועריכה. לניפוי הזקוקה

 להקה אדרת. בשינוי גברת אותה דגן) רון
 מאוד. רדוד החומר אזרחי. בלבוש צבאית

 מחדשים א־נם הפיזמונים צפויות, הבדיחות
 שלפחות ואופי, קו חסי־ת תוכנית דבר.
 הפיז- העמדת אחרת. להיות מתיימרת אינה

 וחמשת הבנות ארבע ומבדרת. תוססת מונים
 מנוצלים, כולם (לא וחביבים חינניים הבנים

 נקיפות־מצפון), בלי לוותר אפשר שניים ועל
 חסר מבדר מופע מזיקים. ולא סימפאטיים

מבידורגע. יותר לא מישקע.

(תיאט־ דיזנגוף פיקוד להקת

* *  גבי- שמחות אהבות אין *
 ג׳ורג׳ הרבה עם בנאי יוסי מות)

 שנונים, עבריים תרגומים עם ברסאנס,
 סטו של בראשותו מעולה תזמורת עם

 אלוני, ניסים א-לה בדיחות עם הכהן,
 ותאורה מכוונים, ורמקולים מיקרופונים עם

מעולה. בידור נותנים תיאטרלית,

שה הצגה חד
עירוני (תיאטרון הארווי ידידי *
 את מזכיר צ׳ייס מרי של המחזה חיפה)

להז שהתמיד אחד על המפורסמת הבדיחה
כפו כוסית במקום בבאר, כוסיות שתי מין
 הסביר למה, אותו שאל וכשהבאר־מאן לה,
 השניה ואת עצמו עבור שותה הוא אחת כי

 ןושקוז רק כשהזמין אחד, ערב חברו. עבור
 מת. חברו כי המופתע למוזג הסביר אחד,

 אחותו עם המתגורר דאוד פ. אלווד האדון
מבז מכובדת, אמריקנית משפחה כולם ובתו,

 הרווי, מוזר: ידיד עם בבילויים זמנו את בז
אותו גובה!) תשעים (מטר וגדול לבן שפן

 אותו כמובן, מלבד לראות, מסוגל איש אין
 מוזרה שחתרועעות מובן דנן. אלווד מר
 על בושה ממיטה הדמיוני, היצור עם זו,

ה כי מחליטה והאחות המיוחסת המשפחה
 לאשפז ■הוא לבעיה, ביותר היאה פתרון

 מאשפזים שם חולי־רוח. בבית האח את
 נוספות הסתבכויות ולאחר בטעות, אותה
 מאיימת שהאחות לפני ולא חשובות, ובלתי
 בושת על המוסד ממנהל ענק סכום לתבוע
 המיוחל, הסוף מגיע לה, שנגרמה הפנים
 הנו בלתי־שפוי הניראה כל לא כי המרמז

פסיכופאט. בהרכח אינו שפוי כל ולא כזה,
 הגדול השפן מקרה אף שעל דאוד, אלווד

 זריקה מקבל אינו לאיש, הזיק לא שלז,
 ביתו ואל המציאות, עולם אל לשוב כדי
 השפן, הארווי ידידו עם כמובן, חוזר הוא

 לכל בעצם כי המסקנה מרחפת כשבאוויר
משלו. שפן זו מאולצת קומדיה מגיבורי אחז

 חברתית סאטירה להיות היתה שיכולה מה
 ה׳ (על האמריקני אורח־החיים על נוקבת

החטט על והמתחסדת, הצבועה פוריטאניות
 הפרטי־ הפסיכי־אטר על הפרט, בחיי נות

 ולעג שלישי, או שני אמריקני לכל צמוד
 מיצוי לכלל הגיעה לא והשררה) החוק לאנשי

לקומדיה. כבסיס לא אף מגובש, דרמאטי
 בכמויות׳ מלל מלא צ׳ייס מרי של המחזה

ו מלים מלים, של טזנות מבוטלות. בלתי
 מאד, נאיבית קומדיה ומלים. מלים מלים,

מעד ובלתי ומיושן מאובק בסגנון הכתובה
י י ד ד - י ו ג רד י* ו־ ו־ ו רז ר< ו -רז1ו רנ ל ח ה ו ר טי ו רז רזר ר= רד ו

 זו לא. ותו חביב, מערכון להוות יכולה
 וכשתופסיס פרינציפ. על הבנוייה קומדיה

 לשעמם. מתחיל והענין הסוס נגמר אותו,
 הארווי אל התייחס הבמאי, קיילוס, היי

 ידידי) המילה את משום־מה הוסיפו (לפניו
מופרז. בכובד־ראש

 פתוח האולם, אל הקהל כניסת מרגע כבר
לפ מדובר כאילו גלויה. והתפאורה המסך

 מילר לארתור הגשר מעל במראה חות
 המסך היה ק״לוס, של בבימויו שם (גם

 ה: שתפאורתה מרטיטה דראמה או פתוח)
זירת זו : מרמזת כאילו מראש, גלוייה
נ למי גדולים. דברים יתרחשו כאן הפשע.

 הוא אם ובעצם פתוחז מסך כזו בהצגה חוץ
 בהפסקה, נסגר הוא למה בהתחלה, פתוח

ה המיושנת המוסיקה מה ולשם ובסוף?
ובהפסקה? ההצגה, תחילת לפני משודרת

עבו הפעם עשה קארל יוסף התפאורן
 שהבמה משום שלא ספק אין מעצבנת. דה
 כזאת, אינה (והיא קטנה חיפה תיאטרון של

 הציב בארץ) והמעולות מהרחבות מהיותה
 דאוד אלווד בית של תפאורות: שתי עליה

 צ׳אמבלי. ד״ר של המרפא בית ושל ואחותו,
 את רואים בבית, מתרחשת 'שהעלילה בשעה

 מפריע והדבר ולהיפך; השניה, התפאורה
מאד.

 קיי- של הידוע הריאליסטי הטאמפראמנם
 יתכן בימויי. הישג לכל כאן הגיע לא לוס
 להזכר (נא שלו הדאנר אינה שקומדיה מאד

 נשף אנואי של הקומדיה בבימוי בכשלונו
 גאג-ם אי־אילו מלבד כן, משום הגנבים).
 היא בסיפון, הד״ר על מתיזה (האחות

 נוטפים ממחטתה את סוחטת וכשהיא בוכה
 ל־ גוזרת עצבנית עובדת רבים; מים ממנה
 במקום עניבתו, את במוסד הרופאים אחד

חבילה; אורז שהוא בשעה החוסים, את

כ״הרווי״ וטל אמיר סגל, כן־זאב,

 ו־ נפתחת, זו הזלת, על שלט מנקה הד״ר
 סאניטר של פניו את למרק ממשיך הוא

 לה מתנהלת השדופה העלילה וכו׳) במוסד
 מי־םנוחות, על משעממת, בליאות בעצלתיים,

 לא אשמים זה בענין ברק. ללא קצב ללא
ל רטז כל במשחקם אין השחקנים. במעט

האמריקני. החיים קצב
 ה־ כרוח שבתאי, יעקב של התרגום

 פנינים למצוא ניתן ובו האמריקני, מקור
 גיהנום״ כמו ובועטת ״צווחת למשל: כסו
 כל- מתריסים לשבת למישהו כשמציעים או

שניים. שיקח מודיע והוא כיסא״ ״קח פיו:
 יוצר המרכזי, בתפקיד חדפי אברהם

 נוטה ומדוקלמת, איטית תמהונית, דמות
 קצב מרגשת. בלתי אך תלושה לפיוטיות,

ה וחבל. הכללי, הקצב בשל לוקה משחקו ד  ע
 של ואני חדווה מאז ארובה דרך עברה טיל

ד.  הקרתנית, סיממם לוואיז וזיטה כגברת מג
 לא מפריזה היא דאוד, אלווד של ,אחותו
 ומיושן. מנופח בסיגנון ומשחקקת במעט,

 הפריז צ׳אמבלי כדוקטור כן־זאב מרדכי
 למדי אידיוטי ניראה אן במעט, לא הוא אף

התפקיד. כדרישת
 לבנות ונעלים חליפה עוזרות דר לאילן
 של בדמותו הוליוודי, ככוכב־לכת ל)היראות

למשר מתקתקה מדדאסת ממושקף, דוקטור
 ב- דביל, כסניטר גולדוסר ראובן תות.

 מתקופתו כטיפוס והתנהג שיתק בית־המרפא,
 גפניי כשופט סגל ישראל האילם. הסרט

 הוגה הוא בהם ברגעים אפילו שכח לא
 להסדיר המוסד, נגד פיצויים תביעת ב!הגשת

ה גוו, על הסוודר את לי ת א, ע הנ כ כ
 שלה הטקסט את פלטה קלי רות עלמה

 בחוסר טקסט לחשה בהן טונציות, באותן
ת תפקידו. את ששכח לשחקן ליטוש, רי  לנו
כ אלווד, של אחייניתו מיי, כמרטל אמיר

 שהיא ספק אין אן נחמדים, מעברים מה
 לובה! כאן. לתפקידה בפרט מאד, צעירה

 אוסצ׳גה־ רינה ובמיוחד סטולרסקה
ם או ב  האידי בתיאטרון כמו שיחקו רוזנ

 גירסת את אימת כאשי יוסף יהופיץ. של
טקסי נהג בין הבדל אץ כי הטוענים אלו

י1י ל ט ר ז י ו י ז ר רי נ ף ג נ ל

;ססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססק*
 עיסקה על חשבת אם

 עכשיו — מסויימת
 עצמך את קח הזמן.

 ביום ,במיוחד בידיים,
 שלוט יפח. ותרוויח ה׳
 לצד ותן לשונך על

 היזהרי לדבר. השני
מסוכ היא מרכילות.

ב מרעל, עבורך ני*
 חת- זה. בשבוע ייחוד
 פגי- תשובותיך. את תכנני ואף בו חשבי

זה. שישי ביום לך נכונה מפתיעה שה
★ ★ *
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 יום הוא רביעי יום
ה בבל במיוחד, טוב

 המין עם שלך קשרים
 להסתדר תוכל הגברי.

הש בעסקים רע לא
 את תרסן אם בוע

לל הטיבעית נטייתך
 קטנים דברים על חום
 חשיבות להם שאיו

 מרגיזים ורק יתירה,
 תחומים לך לחפש נסה השבוע, אותך.

שלך. הפנאי בשעות לעיסוק חדשים

1ואומי!
- אי 2ז מ ב

ביוני 20

4 $

 בעבודתן תיזהר לא אם
 כספי נזק לן ייגרם
אוב אף אולי או גדול,

ה״ העייפות מישרה. דן
 מצטרפת שלן טיבעית

 אם תהרהר ואתה לכן,
ה את לעזוב כדאי לא
 בלי זאת תעשה אל כל.

 יום ומדוקדק. רב שיקול
לאהב־ נוח יום הוא ב׳ ־׳■ י*
 ממחשבות להתלהב צוין לא חדשים. הביס

חיי אהבת את תפסתי ״הנה של

1910
י . נ ו  - בי
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21
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אזהרה. זו

★  ★  ★
 אריה מזל בת לן גם
 — ז^חבים יום יש

רצי יותר הרבה אבל
 יום הוא :השבוע ני.
 ממנו להפיק רעי ג׳.

 צרות המכסימום. את
בריאו ליקוי בעבודה.

 יהיה שבקלים. קל תי
הת שמלווה שבוע זה

בעניי עצבים פרצויות
בקנו מתוק. יהיה סופו אן שונים, נים
מיקצוע. בעל איתן קחי תכשיטים, תך

 ־ ביולי 21
ט 21 ס גו או ב

★  *  ★

 להתפלסף מרבה ![אתה
ש בתיאוריות .'ולהסתבן

 במיבחן עומדות אינן ,
 לקיים נטייתן המציאות.

צעי נערות עם יחסים
 להפליל עלולה רות

 פוגש אתה אם אותן.
— ו׳ ביום כזו אחת

ל כדאי החיצוני מהמראה
 את לשפר עליך היזהר.

לן צפויה שבת, מוצאי לקראת לפחות זאת
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 בפניין ייפתחו ,ה ביום
חד אהבה של שעריה

 לנצל תדעי אם — שה
 זח צפויה. בלתי פגישה

 הגדול היום להיות יכול
 קרע היין. של והמאושר

 הפסדים לן יגרום' בבגד
ציבו־ במקום '״ומבוכה

 מתאים זה שבוע ,#רי.
שלן. המלתחה י^לחידוש ־־

 קריטית להיות העלולה בזבזנות, בלי אולם
ובצדק. מזאיגן הכספי מצבן השבוע. לגבין

שהט בעיות־עסקים כמה ייפתרו ד' ביום
 אבל האחרונים. בחודשים מנוחתן את רידו

ה של הראשונים הימים שבשלושת בתנאי
מלוא תשקיע שבוע

 השכימי בעמל. מירצן
 ברא יומו, ברא קום:

גס אבל — פרנסתו
מ אהבה לפני־הצהריים.

 אותך תזכה עברו ימים
ומ צפויה בלתי במתנה
לפגוע נסיונן עניינת.

 עלול לן שהזיק במישהו
 דבר גמל בסופו להזיק

מל הישמר עצמן. לך
כבו יחזור זה כי אחרים, על לעז הוציא
 נייטראלי. בגוון בגדים ליבשי אלין. מרנג

★ ★ ★
 מלחצים שיחרור של שבוע זהו לבתולות
 אם הלבטים פיזיים. בעיקר מעיקים,

 לסרב או להיענות
 בן תפגשי אם ייפתרו

הש בסוף עקרב מזל
 בן תסרבי. לא בוע.

 להצלחה שזכה בתולה
 עלול שעבר בשבוע
מבו עצמו את למצוא

אופ תכונות בגלל רר
 גלי נסבלות. הבלתי יו

 בעסקים עורמה יותר
 על להתגבר ותצליחי

 מנוחתו• את המטרידים מכשולים כמה
במיוחד. אותך יהלום הלבן הצבע

★ ★ ★
ב לזכות סיכוייך רבים שלן, השבוע זה

באהבה מהמר. אתה אם ובהגרלות, פרסים

שנו]
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 שלא הצלחות לן תהיינה
ב בייחוד להן, פיללת
 עיסוקין השבוע. ראשית
 לנצל ממן ימנעו הרבים

 תהיה אך אלו, הצלחות
יש עקרב לבת מרוצה.

להצ טובים סיכויים נם
ד ביום בבחינות ליח
 אם אחרים במבחנים או

התנגשו תלמידה. איננה
״ צפויות קלות יות ־ ם  ר * ע
 בשטח ובמיוחד השטחים בכל שור מזל בני

במיוחד. יתאים האדום הצבע הרומנטי.

עקת

ר 21 ב מ צ ד  - ב
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★ ★ ★

 על״כל- כן, כלום. קורה לא בו שבוע
אחר- רק השבוע. במשך תחשבו פנים,

הוא במה ער תרעו כן ________
 לן חייכם. את שינה

 האינסטינקט בעיקבות
 לכי את, ואילו שלן.

 אם הנשי. הגיונך לפי
זוגכם, לבני תיכנעי
שניכם. מזה תסבלו

עיקרו( לא זה אבל
 צו- רק זה מקודש.
ה בחייכם השבוע.

על יהיו לא חומריים ״ י׳
 סיכוי יש גרי זוג ולבת וירידות יות

מעניינת. אן חשובה לא בהפתעה לזכות
★ ★ ★

 בעולמנו, נזו אין בשלימות. מעוניינת את
 פעם נסי השטח. לפני מתחת היא יש, ואם
ות להיות בחיין אחת

 כתוצאה הדיכאון רנית.
 מתנה יימשן. האבל מן
 בן העורר גדולה לא

ש וחשש — התרגשות
 פרס. לקבל על־מנת זה

 כזה מין להיות תפסיק
לעזא באחרים, מתחשב

 היזהר למענן. זה ! זל
לה עלול אתה 1 מאש
ך־ * ׳ בל־ במשהו מעורב יות ;

 ליבן צפונות את גלי באש. הקשור תי־נעים
 מאוד רצוי שתשתגעי. לפני לפסיכיאטר

 אמותיך. בדלת להסתגר ולא לבלות שהרבי
★ ★ ★

חסכנות. לנהוג נסי
בש גם אפשר לבזבז
 אבל אחרים, בועות

 הקלה לא. השבוע רק
מ בעבודה, מסויימת

 יכולה בטיול, לווה
 אופקים בפנין לפתוח

 ממזי- היזהרי חדשים.
 חב- נגדן שחורשת מה

יו גלה מרומה. רה • ־׳
מא אתה — אותן לסובב עירנות תר
 והמציאות. החברה עם הקשר את בר

ש רברילו לגלות עלול אתה ג׳ ביום
 נפשי משבר כרי עד — אותן יזעזעו
אתה ושתייה. בעישון תפריז אל חמור.

4י*
זני

ר 20 א ו נ  - בי
אר 18 בפברו


