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 )36 מעמוד (המשך

 המת את להסוות נסיונך ♦*. לפני ונעצרת לבן ערפל של כשובל חפת
 מקשה בתוכך רחש £ ךןש|אף המרבד פרוש המיסה על המיטה.

בהתקפת תתפרצי עליך. -מז המוכתם והכר הפרסיות הערבסקות עם
לן הקרוב אדם על זעם ❖ הךצפה ועל אלןדח מוטל ומיטהך צדל ,עה

,רושק דם שלולית , להם־ נסיון סיבה. ללא 2 נוהג אגי בו וםקובמ .
התקי־ חיין למהלך ריע 0חר שברי פסולת _ ,ראש את להניח

 אדם על־ידי ייכשל נים *2* -הת !תזא עשיתי אלוהים! אוי מנופצים.
 מ־ לאחר תתיידד עימו .*.שקשה הק5מו הבא! ךעולם ,אנ אבדתי!
 נכו־ בלתי הערכות כן. -ובר המעעזה זכר את אופפת במילים לתארה

אנשים לגבי שלן נות .2. תלול! כאב הזמן לכ מנסר 5ק

1

לחיים שיבה
 לן ויגרמו בבת־אחת לן יתבררו ועסקים ❖
שתנהל. בשיחות טאקטי הייה עוגמת־נפש. *2*
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סז

מה ל יזכו ממעשיך כ
ם  השבוע, לשבח ציוני
תך יעוררו שיך או  להמ
ת ,במרץ מו שי שה במ
ת לעצמך. צבת  הצלחו

ם של יותר גדולות  אד
ב ך הקרו  יגרמו אליי

א לך  אך מעט, לקנ
ה א קינ תח תחלוף. ה

ם לוף  לנצל תדעי א
ם ולהשיג שגי  גדו־ הי

פי ודיבורך. לבושך או

מאוחיס

ה ** י ת ח. אנ  2 על בריחוף שוחה רו
ג  £ עריצות שאוירת אטומים מסדרונות פני י

 1*1 לא כיוון. לא עליהם. חולשת אינסופית
 *2* חמימות של זיק אף מטרה. לא תקווה.

 2 פתאום לי מתחוור הגיהינום! זה אנושית,
 ♦ן♦ אני לפתע המסדרון. סוף אכזרית. בבהירות

(ד׳ על ד — צר כוך בתוך עצמי מוצא ; 
לני לא אף לנוע׳ לזוז, מקום אין אמות.
______________ופול־ סביב, סביב מתוחים הניכור מסכי שום.
 !3 ללא המרצדת ומרושעת עצבנית קרינה טים

 כשרונותיו את *2* הסוף. שלי. הפרטי הגיהינום זה. זהו הרף,
ת שני לים. 2 ואני צהצהב סגול זוהר שפוך השדות על  א

❖ לטייל אותי שולח הוא אלוהים. של חביבו
* * * 3! מגיעים מרחף אני בהם והסקטים בשדותיו

בקומה טם אני האור. למהירות בקלות
 חב־ באירוע השתתפות צמרות בגובה חולפים והגלגלים זקופה

 לך תשמש מסויים דתי 2 הרצון היא שלי המהירות דוושת הדשאים.
 במשך לשיחה כנושא 2 את להגביר בכדי ציווי של קטן בזיק ודי

פו־ מאורע השבוע. כל *2' יי אינסוף. עד המהירות
תיר כל על משתלט המהירות שכרון  השבוע שיתרחש ליטי >|• 1שן
ת סערת לן יגרום '2* רוחפות ועצמותי ברוח מתבדרות שערותי  רוחו

ת אף ואולי .*. .לצךי לגמו ו1זד עדן! גן זהו תענוג. מרוב התרוממו
כמה לשנות נסיון רוח. ,חלכשן ,תרע שטוחים הם המישורים קים!

 החברתיות מהמוסכמות £ טלובאק תכול בצבעי נוצצים והצבעונים
לה־ להביא עשוי שלך .2. ךילןג .המשחק לבכ קץ ,אנ פתעל הולנד.
המחיה, יוקר ומעניינים. חדשים אנשים כרת ❖ פירןאט גיברלטר סלע לע יואנ פירואט

ת שיעלה $ משכרת הקפיצה ותקל בקלקוטה. ואני נוסף שבועו תן. יטריד הקרובים. ב  או
 2 קוזאק כמו ושוב שוב מדלג ואני אותי

 •ן- ו־ יותר פרועים נעשים הדילוגים שיכור.
 2 מתעגלים הדילוגים עקבים• בנקישות מלווים

נורייב. נוסח באלט לקפיצות
ואי לאלוהים בדרך הגשר הוא המגדלור

 אלי דובר הוא להם חקר שאין מגבהים שם
 3!קורנסים. אלפי כהלמות מהדהדים ודבריו
ר מיכאל החיים! אל חזור מיכאל  2 ח־ אל חזו
 31 לתוך אותם הולם הוא פעם ועוד פעם חיים.
 1*1 הרקיעים שבשבעת השרפים ומקהלות ראשי

 בד,דד,דים המשפטים את ומהדהדות חוזרות
קונטרפונקטיים.

 ! בהיב־ שרוי ואני ונופלים קמים הפרגודים
 לא לעולם לעולם; יגמר לא זה החשיש• לות
 י איום חשד מתגנב לפתע הזה. מהסיוט אצא

 רק היו כה עד. עלי שעבר כל חיי, כל לליבי:
א והחשיש הזיה׳ באצ האמיתי. העולם הו
 עצמים אחר מגשש אני סהרורי של בעות

 ►ן♦ של עולמות הכל אך בהם להאחז מוכרים
 31 בקרעי באוויר מרחפים ההכרה קרעי חשיש.
 •1* לאחותם? שיכול בעולם כוח היש ערפל.

 *2* בשלטון וחציו באפלה חציו שרוי החדר
 ץ ל־ מבעד להסתנן מתחנן הבוקר אור הסם•

 31 שניצחתי. יודע אני ניצחתי! החשיש. פרגודי
 *2* זמן. של שאלה רק הוא והשאר מזה יצאתי

 3! של עמדה מתוך הסם עם פלירם זהו עתה
אינן לך •י• את מצמרר הוא תנאי. את קיבל הוא כוח.  ו
 ידיעה יהיה. 3! עוברות עיני לנגד משכרת. בחושניות כולי
 -ז- ו־ סמורה אחת כל נהדרות. פותות בסך

ה כל אצילה. סוסה של כרעמתה מפוארת
 האטומים, כולו. היקום מישגל. הוא עולם

 בתנועות ומתעגלים מסתחררים האלקטרונים,
מת אורה של ניקודים ניקודים חדירה. של

 ושותפים קונצנטריים קווים לאורך פתלים
 הכחולות המים חבצלות היצירה• למעשה
 ומכסים מתפשטים כותרתן ועלי נפתחות

 כמו אנרגזמה. רודפת אורגזמה הכל. את
 לתוך החיים מי משתפכים כחולים אשדות

רבה. תהום מעיינות
 החשיש. מממלכת נתחים נוגס היום אור

מער לתוך בכבדות הראש צונח ושוב שוב
חוסן! לעולם לא אך הצבעים בולות

 ארוכות נעשות להזיה הזיה בין ההפוגות
מלחמה. תוך נסוגים החשיש ופרגודי יותר

 חמש שלוש, שתיים, שתים־עשרה עשר,
 שעות בתוךההזייה, עדיין אני אחר־הצהריים!

ה ומסתמן. הולך הסופי הנצחון הלילה,
 קהה וליאות הזיות קרעי אלא אינו חשיש

 העוז את מוצא אני בלילה בעשר באברים.
 2 כאילו מוזר, נראה העולם הרחוב. אל לצאת
 3' בסך פני על עוברים והאנשים בדיו צבוע
 2 עמוד על נשענתי מרוחקת. בתהלוכה כמו

 *2* ו־ חצאיות ברשרוש חלפו עלמות החשמל.
 חטא. כמו לבנות היו חולצות־הנערים

החיים. אל חזרתי

ה אינך ב שאת מבינ
ת בו גיל ת א ב ל חיי

ת מצות ה כל א פ  הי
ם הנעי ם, ו מי שבחיי

ה שהו ט ח ינ כי  לך להו
ת א תסר אל השבוע. ז

יוז יותר גלה לו. בי
ם בדברים מה רי שו  הק

ת או הנ ת, ב מריו חו
ה ת ח א פ תיי  שאין מ

ק עושה פי ס  שכן בשביל מ
רבה. התרגשות לן תגרום

* * *

תן עלמו  מספר לימים הי
ת ב הרגילים מהמקומו

 גורמת שוהה, הנן הם
ה' אג  להם תן לידידך, ד
 נמצא. אתה היכן לדעת

שון מרבה הנן וש בעי
 רק תסבול ומזה תייה
ה בסוף בייחוד אתה,

 לשכב כעזתיאלץ שבוע,
מ כתוצאה ימים כמה
מן הגיע לקוי. בריאות מצב  דעתך שתתן הז

ת למצוא ב חיין. אורח את שישנו זוג בן/

סוס
י 21 נ ו י  - ב

י 20 ל ו י ב

*  ¥- *
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 נכונו רבות אכזבות
ה בשבוע לך  בכל ז

ם. שטחי חיי  בעיקר ה
ם רי מו ם א  לגבי הדברי
שור טי המי אנ מ רו ו ה

ת ת הפעילו  החברתי
ראו שלא רצוי שלך.  י

ת תר פרצופן א  על י
ה ד מי ץ ה לבית. מחו
קלה  או במכוניתך, ת

קר אחר בדבר ו לך, הי הו ל המשך י
ש. לך שיגרום מוצלח בלתי שבוע או יי

1ןאזנ״ו1
ר ב מ ט פ ס  - ב

ר : ב ו ט ק ו א ב
23
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# 4 1
עקת

ה בשבוע ו ז הי ת י סיונו ם נ די ח  מצד א
ת לשנות ידידיך ם אורח א חיי  שסי- ה

מן גלת ה לעצ מו אינו ואשר לאחרונ
ף ב רב. כבוד לך סי

בה שורה  שתגיע טו
ן לי ם א  או שני ביו

ספר תשנה שלישי  מי
ת  ותגביל שלן תוכניו

תך ך או שפח בחיי המ
ם. ה תיי מ ם כ סדי  הפ

ם,  רציניים, לא כספיי
ן יגרמו הינן חשש ל  ש
 אך משבר. בפני עומד

ה, אל ה מצב דאג 2 ז
רה יחלוף. רה בחו  ב־ עליך תשפיע תמי

שון השבוע. סוף ק העי 2 לבריאותך• מזי

★ ★ ★ *
2 לגרום עלול אצלן שהתחולל הרציני השינוי

ת, בצורה להצליח או להתדרדר לן  3* קיצוני
ד עכשיו תלוי הכל ^ ו 31 בי

שרונן, שתגלה מה  2 ובכי
 31 כראוי. לנצלו תדע אס

ם עסקית פגישה  2 רא" ביו
 3! .את לשפר עשויה שון

!♦! הכר. ללא הכלכלי מצבן
 2 הגבוהה מהחברה אדם

 אן לן׳ להתנכר מנסה
 1*1 תסדר אתה תדאג, אל

 2 דבר. של בסופו אותו
2 מעסיקה שלן הבדידות *

תן  2 זו. בדידות תסתיים בקרוב רבות, או
בלילות. תצאי אל מהשפעת, מחלימה כשאת

★ ★ ★ !2!
ה ת ת לא חושש א היו ת במצב ל או  ברי
ת תקין קרא רע ל מאו ה לו ה ת  1*1 מצפה א
מן ד יש רב. ז סו  ל- י

תכן חששך. שבוע יי  וה
ס- למישכב תיפול מי  ל

ם פר מי תצא י  מכלל ו
ת. פעילות סי חברתי  נ

ם שני בין לגשר שי  אנ
ם קי קו  השבוע. לך, הז

ם רי א ה, עניין תסדי  ז
ת שוייה א ב לזכות ע

רה  שיגרום בדבר תמו
ת לך ח <* מרובה. רוח נ

מזל ס השבוע ה ך קרו ם אלי א היי ו  1:1 ת
ת מו קו מ ם ב ה ם ב קי קו חי. למזל, ז 2 תצלי

★ ★ ★ *2*
*2' ב־ לעמוד עשויים הסוער והמזג הקשיחות

ת אצלן. השבוע אירועי מרכז  2 אלו תכונו
ת אינן בו  2 ב־ להיות חיי

ת הן שלך, הכרח  2 יכולו
שהו של להיות <|> קרוב מי
 31 קשור תהיה ואתה אלין

 2 תהיה שבמרכזו במשהו
 31 אל וקשיחות. אלימות

 2 ל- מחוץ לאכול תרבה
 2 בדרכים זהירות בית.

? אי־נעימות ממך תמנע
 31 על שיוטל עונש רבה.
 2 את יעכיר שלך מכר

 3! זה מצב אן
1*1 השבוע. של

ןשת1
!1111518

38
זי

הי
נוי

ר 21 ב מ צ ד  - ב
ר 19 א ו נ י ב

חן מצב  השבוע, בתחילת רו
לן סופו לקראת וישתפר "

★ ★ ★ !
ת ל תחי הר השבוע ב ם היז כי כו חי  1-1 ב- מ

חה. חיי שפ נן המ ו סי  2 בעלך על להשפיע נ
ע מנ ת להי לו 31 חב- מפעי

ה רתית ת א או 2 או־ הי
ד עד הב או 31 תגרום מ
2 מצב רב. לכעס לו

תו או ם של ברי 31 אד
ך קרוב 2 ישתפר אליי

ת יקבל אם ל א פו 7 הטי 7 X  *ז* ^6
31 >ו שתהיי רצוי הנכון.

ת תטפלי א הצ בו. ש
חה ה בלתי ל לא צפויי

ך קרוב דם  תזכה אליי
תן מון. במעט או שתדלי מ 2ולא להבליג ה
ת לרכל, א רכילו ה בומרנג, הי ק• וז 2 מזי

★ ★ ★ ❖

נשנו1!
ט ס ו ג ו א - ב 22

22

2:
 21 אתה רגשית מבחינה

 התפוצצות. בפני עומד
תר הגרועים  יה־ו ביו
 1*1 הראשו־ הימים שלושת

 2 אם השבוע, של נים
 31 לאבד בלי אותם תעבור

תין, את תונו ש עברת ע
 דווקא ביותר. הקשה את

 השבוע של השני חציו
ת לך יעניק  הזדמנויו

ם במיוחד להתבטאות, מיספר ה בתחו
 כנראה, תתגשם, שתיכננת העיסקה יצירה.

 ש־ הצעירח מצד העויין היחס השבוע.
שבוע היכרת  השבוע עד יימשך שעבר ב
הרמז. את מבין ודאי אתה דחילק, נו, ואז...

לדאות כדאי לא •
 יראות חשוב לא *

ת אפשר ** ו א ר ל  
* * י * ו צ ת ר ו א ר  ל

* * * ה ח * כ ת ו ו א י ל

** תל־ (גת, חצות של קאובוי *
 בעיר חיים עלובי שני בין ידידות אביב)

 וג׳ון הופמן דאסטין בהשתתפות גדולה.
שליזינגר. ג׳והן — הבמאי וייט.

(סע- מלכותה הוד כשרות **
ה את מציל בונד ג׳יימס אביב) תל רמה,
 נופיה רקע על בלופלד, הרשע מידי עולם

 ג׳ורג׳ הוא החדש הבונד שוויצריה. של
ריג. דיאנה — לצידו והחתיכה לאזנבי,

ח ו מ  שוד אביב) תל (אלנבי, ה
 בעת כנופיות שתי ידי על מבוצע פושר

 בהשתתפות קלושה קומדיה אחת. ובעונה
ובורביל. בלמונדו פול ניבן, דויד
+ + *  מדינה אביב) תל (פאר, 2 *

האו ציר ברצח מעורבים וראשיה שלמה
יו שופט אחד, ואדם ובטשטושו, פוזיציה

 וחשוב טוב סרט האמת. את לגלות צא
תחמיצו. אל ביוון. הקולונלים משטר על

* ^11ו1<1'.4■ו | ^

 מהכר מחפשות נפשות שש **
 יותר התייחס יזרעאלי יוסי (הבימה)

 המיזאנצינות התוך. אל מאשר העטיפה אל
וחס חיצוניות מדי, חריפות שלו הדינמיות

 יפה היה והכל טוב היה הכל תכלית. רות
 פי־ לואיג׳י של ביצירתו היה מדובר לולא

 הבמאי. ירד לא הרעיוני שלעומקה ראנדלו,
 ורעיונ־ תוהים ששחקניו איפוא תימה אין

 תלויים נשארים פירנדלו של הנוקבים נותיו
 שאפק־ מי על לעומק. חודרים ואינם בחלל

ה משפיעה לא כן גם רושם, עושים טים
הנכון. בכיוון הצגה

 שנת־ קצר, מחזה (בימות) נושים **
אודות על סטרינדברג, אוגוסט מאת יישן,

בג<דור חדע\
 דגן) (תיאטרון השופט אדוני ס
? ? אין ? אין ? אין ן אין  יגאל כמו עתונאי אי

שוב מעז לב עי דפי הם הבמה שקרשי לח
ן תון? לע ולשחקנים לאמרגן נותנים אי
שתטות צחוק מעצמם שות  קא־ בהעלאת ולה

ת טסטרופה מתי  דגן דני איך עטו? מפרי בי
 ה־ את שם לא על־שמו תיאטרון שעשה
ם שלו והאזנים עינים  ראה הנכון, במקו
מר סוג איזה ושמע  איך לב? לו מציע חו

ה כן גם בן־נחום שעדה זה מ תו ה על ח
 ואיך לא?) למה (בעצם במעבדת? יצירה,

ח המנסה כרמון, יוסף שהשחקן זה  להוכי
 נטל לביים, ידע עוד הוא שפעם מחיר בכל

אין הנ״ל? את לביים אחריות עצמו על  ו
 נולדו מאתמול שלא ותיקים, ששחקנים זה

 את בעל־פה ללמוד בכלל התחילו בתיאטרון
הסזופת? הטקסט
 כותב לב יגאל מפולת! איזו מפולת! איזו
תון  עלילת את אך מבית־המשפט, רשמים בעי

שופט אדוני  ששום מבית־דין כניראה שאב ה
 עליו. להצביע יוכל לא שפוי ישראלי אזרח

 המאמין כזה גמור, אידיוט שלו השופט
ת, כל ללא לעבריין  שהוא לפני לא בעיו

ת בדוקה תרופה לו מציע מעבי להימנעו
 לתקוע עליו עבירה כל אחרי בעתיד: רות

ן ועל־ידי מסמר־בלוח, שיו יהרהר כ ו במע
למוטב. ישוב

 שוטפת, בעלילה כאן מדובר לא בעצם
ת עלילות במספר אלא תיו ב שרותחו שטו

ת  אף כי עד אחת, למרקחת וחוברו חובבנו
בג להתדיין שבא זוג בטלאים: יבחין עיוור

 ש־ וכדי ביניהם. מפייס והשמש מריבה לל
 כן. גס יונה, — ולו יונה קוראים לה יצחיק,

מיזוג דנון■ והוא שטרקמן שהיא אלא גלו (
 בגדים לובש הדנון כן אחר יעאני). יות,

פן אחרים חו ה כס בפני הניצב למכשף, ו
חוקיים. הבלתי מעשיו בעד משפט

בן ן שהשמש כמו מו כן הנ  כד■ לשלם מו
ה יהפכו שהמכשף ת לגבו  השופט, כמו לפחו

 כדי שיר, לשיר פתאם מתחיל המכשף ואז
 לשם במחזמר! בעצם מדובר כי ידעו שכולם

מינו כניראה כך ם הז מוני מוסיקה, פז  אן ו
שבון לקחת בלי  אותה, שיבצע מי שאין בח

לכך. מתאימה סיבה כל גם ואין
ן אחר שופט ההפסקה. באה כ לובו* ה


