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 התרכז והמופע — לכך הראוי המקום

שינוי. לשם הפעם, הכלבים סביב
כל לראות שאוהב למי לראות, מה והיה

 גמדיים פניצ׳רים ועד ענקיים מדאנים בים•
 מכף ומלוקקים מטופחים כאחד כולם —

מתייח היו בני־אדם ״אם ראש. ועד רגל
 שלהם,״ לכלבים כמו אחרים לבני־אדם סים

ל צופה התפלסף  לנו ״היה העמידה, בג
 כלבים.״ של לא בני־אדם, של עולם

הבו הליקוי, כיגלאומיים. כוכבים
 כמעט בה היו שלא היה, בתערוכה לט

 באר- על דווקא החליטו המארגנים צופים.
ה ישראל ילדי לב את לקרב בנסיון שבע

 הכלבים. לעולם מכך, המרוחקים שנייה,
 לכל מה משום דאגו לא זאת, עם יחד

 שכונה לילדי פרט — התוצאה פירסומת.
 שבקעת המוסיקה למישמע שהסתקרנו א׳,

מקומי. קהל כמעט נכח לא מבית־הנוער,
כוכ שני זכו בתחרות ראשון במקום

 ובנה, השש בת קורה — בינלאומיים בים
 איריש׳ כלבי שני — וחצי השנה בן ג׳וניור

קורת מתל־אביב. בן־דויד משפחת של סטר

בפעולה רינגו* זוכה
הבינו לא הילדים

 בארצות־הברית, בפרסים כבר זכו ובנה
בישראל. ועתה — קנדה מקסיקו,

 פחות הכי עניין הזה החלק שדווקא אלא
ש מאחר באירוע, שצפה הילדים קהל את

 היתד, לא התחרות מהלך של הטכניקה
ה חשבו לא הצער, למרבית להם, ברורה

 ברמקול להסביר האפשרות על מארגנים
 הנאתם את בכך להגדיל התחרות, מהלך את
הצעירים. הצופים של

אדם דרכי
 שהפד המתכת חרש

האידוטיקה לאמן
 שולחים היו ודם, מבשר היו הם לוא
 מידות השחתת בעוון לכלא, מזמן אותם

 בפומבי. מגונים מעשים וביצוע הציבור
ב עולים ואינם דוממים, שהם מאחר אך

 ליצירי ניתן סנטימטרים, מספר על גודלם
 תנוחו־ את להציג נפתלי ישראל של כפיו

הטרדה. ללא האירוטיות תיהם
 עתה המוצגת נפתלי, של פסליו תערוכת

 טהרת על הינד, בתל־אביב, עידן־כץ בגלריה
 .המגוונות המישגל כשתנוחות האירומיקה,

 — היוצר של דמיונו על־ידי רק מוגבלות
מוגבל. איננו באמת וזה

שנים שש לפני עד כמסעדה. פיסול
ד (המשך )36 בעמו

ם: הדוברמנים. מבין ראשון פרס *  הבעלי
תל־אביב. אמדורסקי, צבי

גישכר
 עדיין נהניתי לא נשוי, שאני ״למרות
1 לי כותב מהחיים,״ /7  ,23ה־ בן 1

מ לי נשבר וכבר מאושר, הכי לא ״אני
!!!!״ החיים
 נפשות במצילת עצמך רואה את אם *אז

אבודות...
מתערבת! לא אני

* * *
חיצונית צורה

שותיה 2 של בק /7 ת חן 1 ל צנועו
רציני,״ קצת משהו מחפשת ״אני מדי:
בר שהיא בעובדה להתחשב ואס ת נ  ב

נכון? לה, מותר כבר, בהחלט, זה, ,הרי ו8
 וכבה כותבת, היא קבוע,״ חבר לי ״אין

 מצורתי יתאכזב לא ש״איש להבטיח יכולה
 אותה יקנה הוא אם גם כן, החיצונית...״

שק׳ כ,חתול ק ליתר או ב 2כ־ דיו / 7 1. 
¥ * +

ההמשך
 עומדת ״לרשותי כאן: לנו יש מה תראו

3 כותב אבי!״ של המכונית /7  ואם .1
 שנים כ״א בן כבר הנ״ל לא, או תאמנה

בצה״ל. שרותו סיום בפני ועמד
 הוא במכתבו, חשוב הכי הדבר אבל,

 מרכיב שמן, ולא רזה לא ״אני ההמשך:
ם״מ.״ 180 — וגבוה נאות, משקפיים

 עבודה וקצת הזאת הביאוגרפיה כל עם
ה השידוך זר. הרי — בקולנוע מעשית
 אלוהים!!!״ לך לזמן שיכול ביותר מוצלח

¥ ¥ +
גיכגת כדי

 מצה״ל שיחרור בפני שעומד חייל עוד
4 הוא /7  אבל רכב, אין שלו לאבא .1

ת עיניים גם לו יש יש, — לו ופרו ירוקו
כותב: הוא •78 — פיל

 אן גיבנת. לא וגם משקפיים לי ״אין
ת.״ תעודת שלי י בגרו

 לאורך הנמדד ק״ג, 64 של מטען ועם
 איזו תמצא שלא להאמין קשה ס״מ, 174

 טד לו לספר מוכנה שתהא באי־שם חיילת
נחמדה. היא כמה

 לנסות מוכנה שהיא ואולי... ואולי..,
הכל...?

* * *
אידיאלי מודל

 דרישותיו לכל שתעני להאמין לי קשה
כי שאציין מספיק הלז• האביר של

5 /7  תאמיני ואז מקריית־מוצקין, הוא 1
 מבלי מכתבו, מילות הנה כהוכחה אך לי.

 חשוב: פרט אף להחסיר
ב צלם ״אני ב ו ע ח ב ש ו  התובע מ
ת הגובלת ביצוע דרגת מעצמו ו מ ל ש  ב

 כ׳ הוא לצילום שלי והיחס ת י ת ו נ מ א
הצי אחרות, במילים לציוריו. צייר יחם
 אותו על נקייה. אמנות הוא עבורי לום

 אידיאלי מודל זמן מזה מחפש אני משקל,
 את, כזאת אם ובכן, גבוהה. רמה ועל

 פרופורציות עם גוף מבנה בעלת יפה,
 נועזת כן וכמו הבעה, עם ופנים נכונות
 פעולה לשתף נוכל קדומות, דעות וחסרת

ביותר. הטוב הצד על
 הפיתוח של והתהליך העבודה כל ״את

 בביתי. לי שיש במעבדה לבדי, מבצע אני
 ג׳ז ובמיוחד מוסיקה חובב אני כן כמו

 אלו תחביבים לשני תצרפי אם קלסי.
 יוצא־ לקצת נחשב שאני העובדה את גם

 ובמום־ בשקרים בועט ואני מאחר דופן,
ל שתוכלי הרי מקובלות, כמות־חברתיות

 שלי.״ אופיי על מעט עמוד
לך? אמרתי

+ * *
הים שפת על וילה

תן, מכיר לא עדיין הוא  וכבר נערה׳ או
ת כל אבל האף. על נשיקה לך שולח א ז

ב לא באמת שו 6כש ח / 7  כבר הוא 1
ע. רופא, כמעט שי, ״מקצו ות כידוע,״ שמו

שלי! איננה ההדגשה פעם
ת כדי זאת כל להודות, חייב הוא  להיו

אין יפה, בחור שאיננו כלפייך, הוגן  לו. ו
ת, שערות  שפת על וילה לו יש אבל ארוכו

ה בלי הולך טיפש, בטלן, הוא הים,  גופיי
ת עיניים עם פסנתרן ואפילו קו רו (כל י

ת כויו  רבתי!,!). באלף לנ״ל שמורות הז
לא? או רוצה את אז

* * ¥
עירוס תמוכות

 כד זועם,״ כצעיר אותי להגדיר ״אפשר
7 תב /7  178 של לגובה ״המתנשא ,1

 וכו׳,״ וכו׳, וכו/ ירוקות עיניים בעל ס״מ,
 סטודנט גם אני מזה .חוץ ממשיך, והוא
 בירושלים, הלומד בכלכלה ראשונה שנה
בתל־ הרבה נמצא אני זאת, למרות אך

3 /7 1

ש הטריומף למכונית הודות וזאת אביב,
ברשותי.״ נמצאת

 לו לשלוח בלי טריומף, לא או טריומף
 להיות מוכרחה ״לא ילך: לא זה תמונה

תמונת־ערום!״
^

מס־הכנסה
8 כאן: לנו יש מת תראו /7  די־ 1

 ודי- די־לא־בוגר־תיכון די־לא־שמן, גבוה,
ב בחו״ל? עושה! אני ״מה מבלת־בחו״ל.

ת שאלה אמת שהו הרי ! טיפשי  מוכרח מי
 שמס־הכנסח כדי אבי של הכסף את לבזבז

טען לא  אז — כסף מדי יותר לו שיש י
הקורבן. אני

הב נורא אני מזה ״חוץ  קריקא־ לצייר או
זו: כמו טורות,
ס אגב, פו בע לי עושה תמיד הזה הטי

תב שאני מספיק לא — עכשיו הנה יות.  כו
 האף את לדחוף מוכרח הוא — מכתב

להפסיק.״ לי ולומר באמצע, שלו
ה כן,  לקבל שהצלחת מקווה אני הכל. ז
מושג. קצת

* ¥ *
ולאבד למצוא

האחרו המציאה תהיה שזו חושבת אני
 העיתון. דפי מעל להבליט מוכנה שאני נה

 לאבד־ולמצוא, של הזה העסק כל פשוט
הקוראים. לכם, מתאים לא

3 לכם הנה לקינוח אז /7 אשר, 1
תמו את לקבל תוכל למערכת, תפנה אם

 נתה.
בבקשה.

שלי המיפלצוו!
ה אור ואת בחנוכה, אורים מיני כל יש
שי לנר דנה. לנו סיפקה שבוע ה של שלי

טל, שלה וכחברה לה קניתי חג  שניי חמו
 לי־י בבית הוד רוכין לסרט כרטיסים

תי סין. שב  דנה אבל כן, גם להצטרף ח
 יהיה התענוג של חיוני שחלק לי הבהירה

לן שהיא ב הראשונה בפעם — בלעדי ת

ט למה סר גבוה ה
 לא? ב׳, בכיתת כבר היא הכל, אחרי חיים•

טון הסבירה הויכוח. את שסיים ב

וב נכנעתי. אז קרוב, די ליסין כיו!
מרו חזרה והילדה בשלום, עבר הכל אמת

 אחד, חסרון רק לו היה מהסרט. מאוד צה
ה,״ נורא היה ״הוא לסרט:  דיווחה. גבו
 גבוה?!״ אוסרת זאת ״מה

ה מה יודעת לא את נו, ״גבוה, גבוה?״ ז
ה מה ידעתי לא התעמק לא אבל גבוה, ז

היו תי, ת לכם ״ו מו שאלתי. טובים?״ מקו
 ״רק הילדה. התפעלה מצויינים,״ ״בטח.
ש תיכף ראינו ואני חמוטל אז שנכנסנו,

ת את תפס לא עוד אחד אף מו בהתח המקו
שבנו מהר לשם רצנו תיכף אז לת, התיי  ו

 באמצע. בריק הראשונה. השורה באמצע
ת את מו ם הכי המקו  תפסנו.״ טובי

גבוה. היה הסרט למה הבנתי וככה

ל יש איפה היו. אורים רק לא אבל
כה יהודים צללים? בלי שלם חנו

 שגירש אלוהים, הטיל הגדול הצל את
רי הנחש. את שיעו ת ב ה קיבלה לחג בי  דנ

רה לקרוא  והעסק גן־העדן פרשת את בתו
 שהנחש בגלל ״אמא, בעיניה. מצא־חן לא

הע־ אלוהים למה אז חטא, עשה בגן־עדן

ש - ? ך1נמ והנח
 לסבול בעולם האחרים הנחשים כל את ניש

חן?״ על וללכת בגללו הגו
חון, ״על חן?״ על לא הג  הגו
 למה?״ אד הבטן. על מתכוונת אני ״כן.

ק ״דנה׳לה,  לא הנחשים סיפור. רק ז
ה סובלים ם שהם מז  זאת הגחון. על זוחלי

אגדה.״ רק
 לי, מאמינה לא שהיא לראות יכולתי

 אמרה לא היא אז מנומסת, ילדה היא אבל
ה את לי בפנים. ז

שי בנר חששי בצידקת נוכחתי  של החמי
להד שצריך פתאום נזכר כשבעלי החג,
ת לאות .נוסף נר ליק ת עם הזדהו רבנו  קו

ת לדעת רצתה דנה לנינגרד. משפט  מ
 את לה קילקל שפתאום הזה הנוסף הנר

ה לאל, תודת הפעם, החשבון. ה הי תפ ז
ת להסביר. בעלי של קידו שנו ת פר  מדיני

בבית• שלו התחום שהיא

מת הקשיבה דנה שו  את ותפסה לב, בת
 רשעים, אנשים ״הם שתים: אחת הפרינציפ

 נכון?״ ברוסיה,׳ ששולטים המלכים
כון מאוד.״ ״נ

 את שהעניש אלוהים, כסו בדיוק ״כן.
חן.״ על ללכת הנחשים כל הגו

1740 הזה העולם


