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 החיים !לסמן זר
 הלסין. גיד מוות

 סעל־ידי חושב ת7
ג חן תמצא ופוט

טו אתה הזולת. ני
 אותך יחטגו הם ן.

 גת מתרגרג. ודניק
 תיכנטי אל — לה

 ומיי־ חדשה *ריגה
 ליציאות הרגי רת.

בחגיבוה. כולם עם והתנהגי גילויים,
מיותרים. סיכונים עצמך על תקחי ל
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הת בה בדרן הסשיני
לא תתפתי ואל חלת,

משמינים. מאכלים כול
תזכי בה הנאה הגזרה
ב להצליח לך תעזור
ע חולמת שאת משהו

מ מאדם היזהרי ליו.
או לפתות המנסה בוגר
 עם קשר על זשמרי תך,

— שור בן הצעירים.
 ב־ התרכז יבואו. לא הם לניסים. תחנה ל

הסביבה. עס יחסין את ושפר נודתן,

¥ ¥ *

 טונה כפוי תהיה ול
ח ספקן. תחיה על
 ממתין, אתה לו טף
 על חתום גקרוג. ניע

 שכמה למרות !חוזה,
 נראים אינם וסעיפיו

 רחוק לטווח כי ך,
 שווה התוצאה נהיה

 היחסים המאמץ. ות
 יימש- גבית ומתוחים

 החברתיים. חייך את קצת ויסגכו ד,
מאוד. אותך אוהב שבן-זוגך תשכח ול

ז*,/חס
. * .

.קיק
 חברה — סרטן בת

או לקחת עלולה קנאית
שבע למרות מסך, תו
אותן. אוהב הוא צם

— זאת למנוע הדרן
ח יותר הרבח להיות
 להראות ואוהבת, סימה

וי לן חשוב שהוא לו
נוליבו ולמנוע לן, קי
לנאמנו־ ביחס ספק כל

 מצבך — סרסן בן אליו. המוחלטת ן1
ביומו. יום מדי להשתפר, מוסיף ונפשי

★ ★ ★

ה את תפעיל יום
 המגנטיות, את ערץ׳
 ה- החשיבה כוח את

 תוכל שלך, נופייניים
 יח- בקלות להתגבר

ה המבוכה על זית
 תיכנס לתוכה דולה
אר בת השבוע. נסוף

 השבוע בשבילן — ח
 ה- הענן ורוד. גולו
קרוב מאדם שתנחלי אכזבה — חיד

הצלחה. צפייה הכספי במישור צליך.
★ ★ ★

 לן תעלה השבוע תחילת
 גבוהות הוצאות : ביוקר

 קנסות המשפחה. בחיי
 והוצאה צפויים, בלתי

סו בלתי בשטח גדזלה
 לשקול לן כדאי לן. כר

 בת תכניותין. את מחדש
הד עוד החמצת טלה

שנדמה למרות דמנות, _____
אל כן. זה שאין לן

ולהו סליחה לבקש תתבישי ואל זהססי,
יבין. שהוא הס הסיכויים בשגיאותין. ות
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 צ׳אנס. עוד אדם לבני ותן טינה, מנטור אל
 החלטות תחליט אל לפעמים. טועה אתה גם

 ממן, קשיש באדם התיעץ מבלי דראסטיות
צ מאד. אלין הקרוב
 רבזת׳ הצלחות לן פויות

 לן, החשובים בשטחים
ו בצניעות, אותן קבל

 הקרובים לאנשים תן
 חלק. בהן לקחת אלין

ת אם — מאזניים בת
ת שלן, בשימה משיכי

ח למשבר בקרוב גיעי
 אליו תתנהגי אל מור.
שית רוצה שאת נמו
 שיתנהגו רוצה שהוא נמו אלא אלין, נהגו

ביניכם. היחסים לשיפור יביא זה אליו,
* ★ *

 נגמר. שעבר, בשבוע שהתחלת המאבק
 ח- בעבודה להמשיך יכול אתה בינתיים

עו אתה בה שיגרתית
הצעו את קבל סק.

 כי ידידיך, של תיהם
בטובתך. רוצים הם
 צפויות עקרב, בת לך,

נעימות, הפתעות כמה
 נעימה אחת והפתעה
 עם פגישה במיוחד.

 לן תעזור ותיק ידיד
 המציקה בעייח לפתור

 המשיכי רב. זמן לן
תה ואל הערים, החברה חיי את לנהל
קרובים. לאנשים טובה מלעשות ססי

★ ★ ★

ביקורים, מסיבות, חברתית, פעילות המון
הש בתחילת לן מחכות רומנטית והצלחה

מאי שחלק למרות בוע
לרוחן אינם אלה רועים

כי בכולם, השתתף —
 אחד עם סיקרית פגישה

ת האחרים מהאורחים
רבה. תועלת לן ביא

 ברוחן לשלוט השתדל
אלי הקטנות במריבות

קשת בת נקלע. אתה הם
 עליה לחופשה צאי —

תחש ואל חולמת, את
צפו גדולה כספית הצלחה להוצאות. שי
בחופשה. שתפגשי באדם תלויה והיא לן, 11"

★ ★ ★

הספ- והרחבת לקריאה פנאי לן אין
 הבולטות השגיאות אחת וזאת לתך,

השתדל שלן. ביותר
 יומן סדר את לשנות

 לפחות לן שיהיו כן,
לעצ ביממה שעתיים

 כי ותראה בלבד, מן
ו פרי, יישא הסידור

ה כושר בעזרת מהר.
 בו המעולה שיפוט
השבוע תיפתר גחנת,
או המטרידה בעייה

ה רב. זמן כבר תן
 לאחרונה בה שזכית הרומנטית הצלחה

לצדדים. תפזול אל אושר. רוב לן תביא
★ ★ ★

 על לחתימה טוב שבוע עבורן זה יהיה
על ישפיעו סמכות בעלי אנשים מסמכים.

חיובית השפעה עתידן
 בן, תלוי זה אן ביותר,
ה איתם. שתנהג ובדרך
 חותרת, את אליו הסדר

סי לן יגרום דלי, בת
 בלבד. זמני באופן פוק

 העסק כל ארון לטווח
ש כדאי משתלם. לא

מו פתרון על תחשבי
סי לו שיש יותר, צלח
ה במבחן לעמוד כוי

 והת־ ,החיצונית בהופעתן תזלזלי אל זמן.
מחבבת. שאינך לאלה גם בחביבות יחסי

★ ★ ★

שתית לוודאי קרוב
 בהתנגדות השבוע קל
מצעדין. להרבה עזה

 אין הקובעים לאנשים
ה אותה את עליו
עצמן. לן שיש דעה
או לשכנע תנסה אל
 אלא בדיבורים, תם

למעשים. מייד עבור
 ב- יותר גמיש הייה

 את ורכוש לעבודה, חברים עם יחסין
 עלולות שלן האהבים חרפתקות חיבתם.

 ואל בזהירות נהג בצרות. אותן לסבן
 יתר אמון תתן אל הראש. את תאבד

חוותיקים. על וסמון חדשים, בידידים
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תיאטרון
 הגונב המלאך

שהחומ שיר♦ את
 תפקידים שאין פעם אמר ססאניסלאבסקי

 הוכח הדבר קטנים. שחקנים רק יש קטנים,
 מתחודר והוא בעבר, רבות פעמים כבר
 החומש את לראות שהולך מי לכל שוב

מאנגער. איציק של לידער
 בהצגה, יותר הקטנים התפקידים באחד
מלא שני לצד כנפיים, עונד צנוע כמלאך

 נתן מישה בשם שחקן גונב אחרים, כים
והמו המפורסמים מהכוכבים ההצגה את

לה שבא האידישאי לקהל שם. יותר כרים
 יותר אולי אומר מישר, של שמו צגה,
 מישה, כי יגיל. גדי או זוהר רבקה משל

 הופיע ידיו, במו להתאפר השנים כל הנוהג
 מספור. רבות אידישאיות בהצגות היום עד

מבי אינם כאשר גם העברית׳ דוברי לגבי
 מהווה הבימה, על אומר הוא אשר את נים

 לשוב בודאי ירצו שרבים תגלית מישה
בה. ולחזות
 המכונה לגזע שייך מישר, מפחד. אני
תי היה ״לאבי :הוא מספר בדם. שחקן
 אבל מאד, מכובד תיאטרון בפולניה, אטרון

ש רצה הוא אליו. אותי לקבל רצה לא
 התיאטרון אל הבית מן ברחתי אז אלמד.
 תקופה באותה קיים שהיה ביותר הגרוע

בפולין.
 ובו בדיבוק החתן את שיחקתי ״שנה

האפש המלאכות כל את גם עשיתי בזמן
לתי להתקבל כדי הקלעים. מאחורי ריות

 לעבור צריך הייתי יותר, רציני אטרון
והתפ מאחר השחקנים. אירגון של מבחן

 בדיבוק, החתן היה שלטתי בו היחידי קיד
 שבחנה הוועדה בפני בו להופיע החלטתי

אותנו.
 לפארטנר לי שיהיה אחר משחקן ביקשתי

 את שגילם הפארטנר, הבימה. על ועליתי
או כלומר החתן, את להרגיע ניטה המלמד,

 ארוכות, לי דורש הוא החתונה. לפני תי׳
 אני ואילו החתונה, מפני לפחוד שאין על

 דרשה עוד מפחד.׳ אני רבי, ,אבל עונה
מפ אני ,רבי, :אני ושוב מצידו, ארוכה

 מפחד אתה ,אם הסוף? חלילה. וחוזר חד.׳
ואילו הבוחנים. אחד לי אמר הביתה,׳ לך אז

 וזינגר (שמאל) נתן
לידער״ ב,,חומש

— ילדים עם חווייה

 לי להחזיר יכול ,ואתה אמר: לפארטנר
שלך״. הארגון פנקס את

 נתן עלה העולם מלחמת לאחר טמבל.
 הבמות. על רבים תפקידים זרמו ומאז לארץ,

 בודו עם סי, רה בדו בולוף עם שיחק הוא
 העונות, ובתיאטרון בזירה דז׳יגאן ועם

 בהצגות מעט ולא אידיש בתיאטרון הרבה
ילדים.
 ילדים. בפני לשחק מאוד אוהב הוא

 כאשר תגובותיהם. את אוהב אני ״במיוחד
 לחפש צריך הייתי המטמון, באי הופעתי

 באולם מהילדים ביקשתי הבמה. על דגל
 תלוי עץ איזה על לי ויראו אותי שידריכו

אלו אחד, כיוון לי הראו הם הדגל.  אני ו
 הם לשם׳, ,לא השני. לכיוון בכוונה פניתי

 בשלי. אני ואילו השני׳. ,לצד לי, צועקים
לצד לשם, ,לא :אלי צועקים שוב והם

 בן אולי צוציק, קם שלבסוף עד השני׳.
ברוג בי וגוער הראשונה בשורה חמש,

 !׳ הולך אתה לאן !,טמבל : זה
 עם כזו לזכות-בחווייה אפשר איפה ״נו,

?״ מבוגר קהל
*

דראמה
מצחיקה

ר ו ק י כ  קסלר, ליל קאמרי) (תיאטרון ה
אקטו דרמה לכתוב שהתכוון האמריקאי

 להצחיק פעם, מדי דווקא, מצליח אלית,
כוו היתה אכן שזו להאמין קשה הקהל. את

 אמריקאית משפחה המתאר במחזה נתו,
אבל בויאט־נאם. יחידה בנה את ששיכלה

כ״הכיקור״ ולגיוש זוהר
משוגעת אמא עס שיעמוס —

ה בתיאטרון הסופית התוצאה נראית כך
קאמרי.

 הקאמרי בחר בעצם מדוע ויסביר חכם מי
 הישראלי לצופה יש עניין איזה ? בביקור

 סף על העומדת טיפוסית אמריקאית באמא
 וצעירה לבייסבול, משוגע אבא השיגעון,

 מנאפו־ כתוצאה פעם, מדי חדש בהריון
 שכול באווירת — זה כל הנצחיים. פיה

 כאופנה יותר נראית כשויאט־נאם מעוותת,
 רדוד ובמחזה מעוקם, בחיוך סיבה, מאשר

 משום הבאים מאולצים דרמטיים שיאים בעל
 ניבולי־הפה מקום. לשום ומובילים מקום

 המשס־ הרמות והצעקות חסרי־ההשראה,
 יותר נראים המחזה, את פעם מדי עות

 את להוציא על־מנת בזדון הוכתבו כאילו
 מנת על מאשר מאדישותו׳ המסכן הצופה
באמת. לזעזע

 שעמד במעוף הצטיינו והשחקנים הבימוי
התמליל. של לזו דומה רמה על

הטרגדיה
של

ר א י ל ו מ

ף י ט ר א — חיפה) העירוני, (התיאטרון ט
אן פעם שחשב מי  פוקלן, באפטיטט כייז׳

 אינו הקומדיות, מחבר היה מוליאר, המכונה
האמת. כל את עדיין יודע

 שמוליאר מסתבר בחיפה, טארמיף לאחר
סו שליחות בעלות חברתיות דרמות כתב

 מלים המון בהם שיש דראמות ציאלית,
הר הבורגנות את לתאר שמטרתן מעייפות

 את המסנוור הטמטום היסוד, עד קובה
ול בצאצאיה, השולטת והאוויליות עיניה

 השנונים הפיקחים, המשרתים את עומתה,
שעמ הצרפתית, למהפיכה כבר המתכוננים

ו מאה עוד שם חיכתה (אבל הסף על דה
 נבערים אשר טארטיף, ואילו שנה). עשרים
 הוא הצביעות, סמל היום עד בו ראו מדעת
 המפליא שחורים, עטוף שטני נוקם מלאך

הבזויה. בבורגנות מכותיו
 מוליאר, שכתב מה בדיוק זה לא אמנם
הב של לכוונותיו לפעמים מפריע והטקסט

 לחפות מנסה הוא טופאנו. ג׳ילברטו מאי
 ועוותים קפיצות תנועות, מיני בכל כך על
 של בסופו אבל אילמת, יוונית מקהלה של

 שמת־ מחזה מעדיף שהיה להניח יש דבר
לע אפשר מה שלו. לכוונותיו יותר אית
מגבלות. יש למוליאר , שות
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