
 צילה של החזק הצד גם אינן אלה מצטיין.
שי, דגן ש רע. לא השרים ו

צמח) ש. (האמרגן: טובים ימים
 שייקה על לומר עוד אפשר בעצם מד.

יוד אלף? אלף מצחיקן שהוא ? אופיר
 לא כך? לשם לבמה נזקק אינו שהוא עים.
 שולחן סביב להצחיק מסוגל שהוא חדש.

 שהוא טוב. בוקר באיצטדיון? אפילו או
כאלו תנועות ועושה נחש, כמו מתנועע

 וחוסר החומר, במיוחד הוא שלו החדש
 שהיא כפי אשר כולה, לתוכנית במאי־מעצב

 היתה מחציתה, כדי עד צומצמה לוא כיום
 לוי, יונה המחשמלת הרקדנית על נשכרת.

 חורים באלגנטיות סותמת היא כי לומר ניתן
ל לשייקה בכך ומאפשרת בתוכנית, רבים
הזיעה. את נגב

*** (בימות) שמחות אהבות אין .
מחוט־ בקול מעולה, בדרן של ובהומור בחן

־:־
*
:::

חדשה הצגה
 להקה עוד (בצוותא) קוק־טנדיל

 גברים, שני נשים, שתי חדשה. קקיונית
מע הם לביים. האמיתית שתשוקתו ואחד

 קוקטו דאן מאת מערכונים שלשה לים
(הר וידיאמס טנסי האדיש), (היפהפה

 סארויאן וויליאם מוחרם), הזה כוש
הסת הכותרת תחת בחוץ), שם אתם (היי
 שם מתחילת כנראה (המורכבת דלעיל מית

שמותיהם מתחילת הראשון, של משפחתו
שב כמובן האחרונים). שני של הפרטיים

 טנ־ לערב: לקרוא אפשר היה מידה אותה
אח וריאציה או ויל־ז׳אן־טן או ויל־ז׳אן,

 גורע. ולא מוסיף היה שלא דבר רת^
אן מועיל בלתי קוקקטייל היא התוצאה

הן שבו המשותף שהמכנה מזיק לא גם
האדם. של ותלישותו בדידותו

 על־ידי שנכתבו קטנים מחזות הם אלו
 המערכון מזה. זה השונים יוצרים שלשה

ב בכלא מתרחש סארויאן) (של הראשון

 שהם־ נער עם
והוא עפיפון,

 ליצירותיו ניצוצות למצוא ניתן בה, 'כבר
 את קנה בזכותן יותר והבשלות המאוחרות

 עם הסתלקה שאמה בצעירה מדובר שמו.
 היא הוא, אף נעלם ואביה מסיק־רכבות

 אחותה להריסה. שנועד במבנה מתגוררת
לדב ירשה עתה, משחפת. מתה הנימפומנית

 עוסקת היא וביום האחות מחזרי כל את ריה
 פסי־הרב־ גבי על פוסקים בלתי בטיולים

 משיחתה מסתבר זאת בת,
 להעיף כדי מלימודיו תלק

עליה. משהו יודע כמובן
 אן קודמו, כמו ממש מיושן מערכון

 אפשרויות בעל ריאליסטי, פחות הרבה הרבה
לה רגש, בעלת לשחקנית בעיקר עצומות,

 את שימחיש ורב־משמעויות דק משחק גיש
 את המאפיינת הגיבורים תלישות אווירת

ס. של יצירותיו מ א י ל י ו
(בתר ו ט קוק ז׳אן של האדיש היפהפה

 לעומת כן־־שאול משה של קורקטי גום
 אחד, של ומסורבל מדויק, בלתי תרגום

 הראשונים) המערכונים לשני הרט, דני
ר היה נ ב ם. א ג נב־ פיאה על־אף אמנם ר

?

ג״קוק־טנדיל״ אמיר יחיאל
 המבלה צעיר פושע ארה״ב. ממדינות אחד
 משום כאן, נמצא בהימורים, זמנו רוח את

 לנערה בינו קטנטן קשר וקשר אשה שאנס
 מחפשת כמוהו וממש במקום, העובדת

 שהענין כמובן חדש. במקום חדש, עתיד
 את ביריה מחסל הנאנסת בעל תקווה. חסר

 ולבוש נראה אמיר שיחיאל זה האנס.
 מענין להיות יכול היה דווקא טוב, כבחור

 כי ולהמחיש לשכנע הצליח לפחות לוא
מושחת. הינו

ה ד ר ק ו נ ר  העמידה המטבח, כנערת פ
 כזו תסיסה, להיות במקום מסכנה, פני

אצבעו. על בקלות לסובב יכול שהאנס

*

*
*

ר נ ב ם, א ונשמע ניראה הנקמן, כבעל רג
 מעיל־ שלבש האיש של בנו כמו בדיוק
 לבצע ויצא כהים ומשקפים כובע גשם,

הרצח. את במקומו
 והנערה, האנס של המדומיינת הפגישה

 חבל רק יפה. העיון היא לסורגים מחוץ
 בשל זאת .לעומת נקי. היה לא שביצועו

 הסורגים הומחשו לא השחקנים, הזנחת
 כך. להיות חייב היה שהדבר שעה דווקא

של בתולין יצירת הינו השני, המערכון
אשר תשוקה, ושמה חשמלית מחבר

 עליו לומר אפשר אי בלונד, אילה רית,
 כל־כן היה לא גם והוא ליפהפה, שהפן
 בתפקיד עצבני. היה זאת לעומת אך אדיש.

 כי או הגה, מפיו להוציא תבע שלא זה
 התפקיד הפריע. ולא בסדר, היה ריגש, לא

מזד אמנית של ■ויתר, הכבד המשקל בעל
 ״היפהפה את לאבד לא הכל, העושה קנת

עש היא רון. רינה ידי על בוצע שלה״,
משח הייתה שלוא כמובן יפה. תפקיד תה
 הרבה הייתה ברוסית, תפקיד אותו קת

 שלה העברי שהמבטא משום משכנעת, יותר
 שעה הוא ללב, נוגע אמיתי רגע איום.
 פיאה־נוכרית לראשה ממל פושטת שהיא
 כשחי־ שהאפירו. שערותיה ומתגלות בלה,

״לן!׳׳. שואגת: היא בסוף אותה עוזב פהפה
 שאינו משעמם, לא וכלל כלל ערב זהו
ן אמנותיים, לשיאים מגיע א ם נ מ  בשל א
במ מאכזב, איננו וכנותו יוסרנותו, חוסר
 ביים המערכונים שלושת שאת מאחר יוחד

ה בשם בשל, ובלתי צעיר במאי ח מ  ש
ר, ו ט ק פ  עבודתו, לפי לשפוט אם אשר ס

 עשוי וליטוש, נסיון. של נוטפת מידה עם
אפי בעתיד, יותר מעודדות לתוצאות להגיע

שחקנים. ארבעה אותם עם לו

^סססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססג !

 הרי באמת, נו, פנטומימה? להן שקוראים
בד של שלם שדור ותיק בדרן שייקה. זה

 במכנסיים עשה צבאיות, להקות יוצאי רנים,
התוכ בצ׳יזבטרון. הופיע כבר שהוא בזמן
 זיעה, טיפות כשתי דומה שלו ,החדשה נית
מאמ ששב לאחר בזמנו שייקר, שהגיר כזו

 ישן. וגם חדש תוכניתו את והגיש ריקה,
הצד בנאמנות. עצמו על חוזר שהוא מסתבר

 מצליח בוגרת, מיקצועית בהגשה אבל פס,
 20מכ־ המורכב ערב למלא כנאי יוסי

 שתורגמו בראסנם, ג׳ורג׳ של שאנסוניו
 במיוחד כאן יחפש מי'שלא לעברית. היטב

 תוכנית מחצית לשיר (הנוהג בראסנס את
 וללא אחר, אמן מופיע כשבשנייה בלבד,

 יוסי את בעיקר אלא תיזמורת) ליודי
נחת. ישבע — בנאי

סר שבוע  חשיבות, ח
מיו אירועים כל ללא

חיין חדים החברת ב
 עיסוקיך, ובשאר יים

 למטרות לנצלו נסה
ת תרבותיות.  לקרא

ש ייתכן השבוע סוף
ה תזכה למסי בהזמנ

 משמח לאירוע או בה
ל ואז אחר, חוו תתחי

הבא. בשבוע גםשתימשך מסעירה יה
תחילת עצוב יום ייתכן טלה לבת השבוע. ב

★★  ★

 הביגוד קצה. אל
זה (סלישי ביום

ל סובלנות יתר גלה
 אתה כי אותן סובבים

 קשה, שבוע בפני עומד
יח לעידודם. תזדקק בו

מעורע החברתיים סין
 היא והאשמה — רים
 מצד נסיון היזהר!. בן.

 לעניין פינאנסי גורם
 עשוי חדש בעסק אותן

 מקצה חייך את לשנות
 אותך. הולם אינו שלן
ביחסיכם. לפגום עלול

*  ♦  *

לה ,שלך האמביציות
גור יוצר אדם יות

מ להסתגר לן מות
 לא נסה שלן. החברה
ת חקו מן מבוגרים ל  מ

 אחרי להיגרר ולא
ם יוצרים ם אחרי תחו  ב

ה בו ת  אל עוסק. א
תן תגזים צוניו  — בקי
 העלול זה הוא אתה

 דבר. של בסופו להיפגע
;מעורפל שבוע מצפה

4■

תאומי!1
■1- י י ז י > . ז י

ם לבת , מי  תאו
עקרב. לבן פני

משפח בעיות לן
 הכלכלי מצבן תיות?
פר על נעצרת קשה?

 יש השבוע שת,דרכים?
 כל לשפר הזדמנות

 לנצל תדע אם — זאת
ההזדמ או ההצעות את

בפניך שיועמדו נויות
להש תהסס אל כאתגר. ________

וב קשות במילים תמש
̂י חוצפה, קצת  בעיות מטרתן. את להשיג כז

מאזניים. לבן התקרבי *אותן. יטרידו נפשיות

★  ★  ★

ת. היזהר  יש אם מחיו
 בשבונתן, חיות״בית

 מע- גם מהן. הישמר
לש צריכים ברי״חציה

 סימן־אז■ עבורן מש
 השבוע בכלל הרה.

ת לן צפויות שו סכנו
ת הכפל לכן — נות  א

תן. הירו את לעומת ז  ז
קין יהיו ס  השבוע ע

 צפוי בלתי שכסף וייתכן עלייה, בסימן
תן יפתיע שלישי. או — שני ביום או

 - ביולי 21
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★  ★  ★

מאזניים
ר 2; ב מ ט פ ס  - ב

ר 22 ב טו ק או ב

 לא לפעול. לאחרים והנח זה, בשבוע הירגע
 בכוחות יותר גבוהה לדרגה להגיע תוכל

 מראש נדונה מצידן אישית יוזמה כל עצמן.
 זה. בשבוע לכישלון

 לתפוש נסה זאת במקום
יס מעש חוסר שלווה.

חשבו לערוך בידך ייע
 במח־ וסדר אישיים נות

חיו תוצאות שבותיך.
תר המנוחה של ביות

 הבא. בשבוע כבר אה
 הפתעות — קשת בת

תד רק־ אם לך, צפויות
 קשרייך את למצות עי

 הכל זיכרי, הגבוהה. החברה בחוגי הענפים
סביבך. לנעשה עיניך פיקחי בך, רק תלוי

קשת
ס ק צ ק קן מ !

ה לאחר  לפעילות חזרת ממושכת הפסק
מן גונב שותפן ציבורית.  ההצגה, את מ

ת מטריד וזה מנו א
תן,  מעורר אפילו ח

אה. בן בש כבר קינ
 תבוא הקרובים בועות

 ביטוי לידי זו קינאה
 מ- זעם בהתפרצויות

— בתולה בת צידן.
פן. בדיוק  לן ההי

 אידיאלי שבוע צפוי
חברין שותפין עם  ו

ם מחוץ מקו העבודה. ל
סי אל ס ה ת לגלות ת  שאת לזה רצונן א
שתוקקת כה ם. לבן צבע שיידע. מ יתאי

1:!!!נן!
ט1בא!ג - ס

ר מב ט ספ ב
22
22

★  ★  ★
 ב־ ,בחיזורים הצלחות: הצלחות, הצלחות,

 שעבר בשבוע גם בעבודה. מישחקי־מזל,
* דברים לן צפויים היו

בש יהיה וכן דומים,
 זהו הקרובים. בועיים

 לעקרבים. מזל של חודש
דב באי־אלו תיכשל אם

 שמור תישבר. אל רים,
 בסופו גבוה. מוראל על
סי על תבוא דבר של

 תסביכים, המלא. פוקן
ה לעומת — תסביכים

תסבי מלא אתה מזל,
 תשתחרר לא אם כים•

אלכוהול, לגבי אמור
 זה תינזק. מהם,
נשים. וגם סמים,

★  ★  ★
תין גבול כל עוברת את טיו  להשמיץ בנ

תח לזכות כדי אחרים ת השמן. בנ א
ת עומדת ________ הנפגעת להיו

 אין מכן. העיקרית
 שתעסוק מניעה שום

הח בספורט השבוע
 לא אבל עלין, ביב

 תהיי אל ראשון. ביום
ש מה בכל שמרנית

מאנטיקה. קשור לרו
השמ על הכלח עבר

ם רנות. ב תנהגי א
ם תזכי חופשיות,  ביו

ת אשר לזה ב׳  בתת- עליו חולמת א
בזאת. הודי כבת-יענה, תנהגי אל הכרתן.

★ ★ ★

 ־ בדצמבר 2ו
בינואר ז9

 הביא הוא התממש. חלמת עליו הביקור
הע משמחות וידיעות כצפוי מתנות עימו

 חיין את לשנות שויות
בש הקרובים. בחודשים

 עליך תיפול הבא בוע
 כדאית שתהיה מעמסה,

תר אל דבר. של בסופו
למ נסה בדרישות. בי

ל יותר טוב מוצא צוא
 אותן. המטרידה בעיה
למ עלול אתה ד׳ ביום
_____________ לך. שיזיק פיתרון צוא

 שלן, הטלפון הישמר.
משמ בשורות לך יבשר לבן, והוא במידה

רגיל. שבוע לפניך הרומנטי בשטח חות•

מי
 ־ בינואר ,!0
בפברואר ז8

★  ★  ★

לה להגיע מנסת אינך
אליך. הקרובים עם בנה

 אתה בך. רק — האשמה
ש כלשהו למתווך זקוק
 לבין בינך הבנה ייצור

תנ אל אותך. הסובבים
 על דעתך את לכפות סה

במיו אליך קרוב אדם
כר לפעול לו הנח חד.

 השבוע בתחילת צונו.
 לגבי מסויימת וחרדה חוסר־ביטחון תרגישי

שישי. ביום ישתפר המצב סביבך. המתרחש

'4 9 :

ם  ממסע חוזרת את א
ת ארון, לה עלולה א

ב לרעה מופתעת יות
ם  אנשים עבודתן. מקו

ת תפסו אחרים א
מן. לן חפשי מקו

 כל חדש. מקום־עבודה
:יעזרו לא סוכניין

רק עליהם הבאת
ת צרות. שה המתנו

תן את יערערו מהנסיעה באת מי ב תד
תן בגלל מקבליהם, עיני טיי  לקמצנות. נ

ס ק א  שלן הנוכחי עלין. מצפצף שלן ה
תה בקרוב. זאת לעשות חושב ל צרין א

לבת-זוגן. זמן יותר ולהקדיש הרזות

*ר <>; ״ברו ־ נ


