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 בעיי־ שכל תצפה אל
 בבת־ תיפתרנה תיך

 הקרוב לאדם תן אחת.
מס ימן לך, המסייע

ב להצליח כדי פיק
 הכספי מצבך משימתו.

לפ תאלץ אך ישתפר,
 שותפיך. על עין קוח

 עצמך את רואה אתה
ה של דגלה כנושא
 ואינך המוחלטת, אמת

 הבנה נהג אחרים. של באמיתות מתחשב
ב להקניטך הנוהג ברנש אותו בזולתך.
 תגובה לחלוטין. ממנו התעלם — קביעות

תשתפר. התנהגותו שגם לכך תביא זו

* * *

עצ של יתר הצטברות
 לך לגרום עלולה בים

לעצ ולהזיק להתפרץ
 או ארגעה גלולות מך.

 בבית־הבראה מנוחה
לטובה. עליך ישפיעו
 להמר הטיבעית, נטייתך

סי חסרי דברים על
 עלולה ממש, של כויים

בפח, השבוע להפילו
ותישמר. עיניך פקח

 טפל ביתך. את לפקוד עלולה קלה מחלה
הבית. בני שאר את שתדביק לפני בה

* * *

 ׳ להשלמת יפה השבוע
ול כספיות עיסקות
הנוג חוזים חתימת

 דלא-ניידי. בנכסי עים
לע מתכוון אתה אם

מגורים למקום קור
ה להגיע עליך חדש,

החלטה לכלל שבוע
 לבל הישמר מחייבת.

ה תוכניותיו יושבתו
 עניינים בגלל מעשיות

נפ למתח לך יגרום הדבר אם גם שבלב.
 לך יביא 7 למיספר הקשור דבר-מה שי.
 תחכי תאומים, בת השבוע. באמצע מזל

יבוא. הוא הלבן, הסוס על לנסיך
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 בלתי־צפוייה פגישה
לפזרן. אותך תהפוך
לרע זה ארוך לטווח

ימים לך מצפים תך.
 לעבודה חברה קשים.
סי כלפיך מגלה החלה

 אל — התעניינות מני
 הקדש עורף. לה תפנה

בסו כי תשומת־לב, לה
 ישתלם זה דבר של פו

 עגמת לך צפוייה לך.
אמיתי. לחבר אותו חשבת אשר מאדם נפש
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ו — בהצלחה זכית
ב לזכות עתיד אתה
 כי זכור נוספות. כמה

 והמקוריות הדמיון
ל נר לשמש חייבים
 מן יותר הרבה רגליך,

ה והתיכנון הזהירות
 אל זאת, עם קפדני.

ה מדרישות תתעלם
 לריב לא ודאג רגע

ומכ ידידיך עם לחינם
 הקשורים דברים או ציוד, רכישת ריך•

 :לביאה השבוע. מאוד כדאיות לעבודתך,
השחר את הבהיר, על הכהה את העדיפי

 רך, שיער בצבע בגדים הג׳ינג׳י. על חר
לך. יועיל 5 מיספר מזל. לך יביאו
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בידקי בתולה,

כל־ שקל תחשוב אל
 צריך לליבה. להגיע כך

 לפצח בשביל להתאמץ
 שהיא עוד מה אותה.
 אתה כמה עד מבינה

על־ והפכפך. רב־צדדי
אח לחזר תצטרך כן

להר — ובעיקר ריה
 אינך כי שוב לה אות
 ובלתי־יציב מסוכן כת
 לך, חוששת. שהיא כפי
קונה. שאת לפני היטב
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 הישנים ידידיך אל ולהיצמד לשוב לך רצוי
 לחברתך. המתגעגעים

 יותר. טוב תרגיש לידס
 חילו־ את לשכוח עליך

בי שאירעו קי־הדיעות
 ידידיו לאחרונה. ניכם
 שחסר ביטחון לך יקנו

טרו בימים מאוד לו
 הזמן הגיע אלה. פים

 ממקום לנדוד שתפסיק
 לשני. אחד עבודה
עתידך. על חשוב

* * *
תש אם להסתדר רק תוכל השבוע גם

חזק עצמך את ותיקח עצמך על מור
 שתייה בידיים. חזק ״

לקל עשוייה מופרזת
 שאתה עניין לך קל

רב, זמן מזה מתכוון
 טוב ידיד עם פגישה גם

להס עשוייה וחשוב
מטע במריבה, תיים
בעל־ איש דומים, מים

ב לעזור מוכן השפעה
 שאין שתדע תנאי

 לא אם דבר מקבלים
 חשו- מהחלטות הימנע אחר. דבר נותנים

 עלול אתה כי העסקים, בתחום בזת
 הרומנטי במישור רב. כסף להפסיד

 מוכר פורה, להיות הכל מוסיף
 הפעם. ורוד לבשי מאוד. ומשעמם —

* * ¥
 הבלתי' הדיכדוך מן יוצא אתה אט־אט

לאחרו שקעת בו רגיל
 זה יהיה לא עדיין נה.

 כדי :באמת טוב שבוע
 להכיר עליך יבוא, שזה

 אנשים של שלמה שורה
 עושה ואינך חדשים,
 אבל זה. בכיוון מספיק

 ובעניי־ בענייני־עבודה
 תתרגל אתה ני״בילוי

 לך תקבע החדש, למצב
יותר. נעימים דפוסים
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 על לסמוך לך שאסור העובדה למרות
הצ לך המציעים אלה
 השבוע מפתות, עות

 שיקום תהליך יתחיל
 מכם לאלה כלכלי,

 בצרות שקועים שהיו
ביי רציניות. כספיות

 השבוע סוף טוב חוד
 יום ו'. יום ובמיוחד

לרו מתאים אינו ג׳
 יותר בו יש : מנטיקה

עוינות. השפעות מדי
 האהבה. בשטח מוצ׳׳ש, על להמר תוכל

* * *
 לעומת אבל בעסקיו, נסיגה חלה לאחרונה

 לא־ הצלחה נחלת זאת
הרו במישור נורמלית

הת אותו הרומן : מנטי
 זמן לפני לנהל חלת
 אל אבל יימשך, מה,

 שהוא לעצמך תחשוב
ב תחזור אתה רציני.

אל'אש דבר של סופו
 אס היא השאלה תך.
מ אותך תקבל היא

לכל עליך לכן, חדש.
 במחשבה מעשיך את כל

* * *
הופ כה, עד שגברו וכאב־הלב הלאות

רו אתה לסיוט. כים
ה מכל להשתחרר צה

 וממש הקטנות טרדות
ב הנלחם אריה במו
מצ אינך עכביש, כורי
הסבך. מן לצאת ליח

 אדם כאלה במיקרים
 יושב פעילות, מפסיק
— כוחות אוגר בשקט,

 זה הלאה. מסתבך ולא
 לב ענייני לגבי אמור

החשובים. האחרים, מהעניינים פחות לא
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 מתאר, החתול פריץ פוליטית. מגמה נושא
 מספור, רבים ומישגלים אורגיות אומנם,

 אדם מין הוא פריץ ני אגב. דרך רק אבל
אמ של החיות בג׳ונגל גורלו בעקבות

 העורבים השוטרים, הם החזירים : ריקה
צו וקפוטות פיאות עם כלבים הכושים, הם

ה לשמע בבית־הננסת, בשמחה הלים
ליש נשק שולחת שארצות־הברית ידיעה
עז להושיט מוכנה אינה חיה ואף ראל,

לזולתה. רה
 האמריקאי הסרט ג׳ונסון, ירמיה גם

 גם יורים הם במאי — פולאק סידני של
 ראשון. במבט פוליטי אינו — בסוסים

 מרצונו, המתבודד, איש של בלאדה זוהי
 בה הצורה על המושלגים. קולורדו בהרי
מלחמו על הטבע. עם לחיות לומד הוא
 אינדיאנים. זה במקרה — אנשים נגד תיו

ומר מושלמת דמות יוצר רדפורד דוברט
 של בסוסו אבל הראשי, בתפקיד שימה,
 שגם הרי לעומק, לרדת רוצים אם דבר,
ג׳ונסון :חשוב פוליטי ייסוד צף כאן

 הכרך בחיי שמאס משום להתבודד הולך
 ובשפיכות־ במלחמות זימנו, של והחברה
ש אלא כחייל. מעורב היה בהם הדמים

 משום הבעייה, את פותרת אינה הבדידות
 גם קיימות אנשים, חיים בו מקום שבכל
ה יוצרי לדעת שמקורן, ושנאה, איבה
מדורות. ובמנהגים במסורת סרט,

 נורמלי עולם
מטורף

 אחת שעיתונאית איפוא, פלא, ה **
או אוהב שאני בסיפוק לציין העיזה

 הראשון הנורמלי הסרט הוא רוזה תך
 בין אהבה סיפור כאשר בפסטיבל. שהוצג

 — לנורמלי נחשב 11 בן לילד 21 בן אשה
ש כמו עוד אינם העולם שפני יספק אין
פעם. היו

 העיתונאים, תגובות לפי לשפוט אם
 לסיפוקה רבה, בחמימות התקבלה רוזה
 הענקית הישראלית המושבה של הרב

לקאן. אותה שליוותה
 כאן, הנמצאים הישראלים מספר ״לפי

 אדירה,״ קולנועית מעצמה בטח אתם
היש המשלחת אמריקאי. עיתונאי העיר

 גם אם כי ענקית, שהייתה רק לא ראלית
אח מרבים להבדיל רבה. חריצות הפגינה

לעיתו הגון חומר־רקע זו הכינה רים,
 קאן את שהציפה הראשונה היתרי נאים,

וב כחול־לבן, בכובעי־טמבל בפלקטים,
 שע־ גם מזרחי. כרמל של יין בקבוקי
 היהודים קהילת לה: חסרה לא רורירי

 שתפסיק איימה לקאן, הסמוכה ניצה, של
 יוזמנו לא אם למגבית, תרומותיה כל את
החגיגית. הגאלה להצגת חבריה כל

תולדות
הפורנו

 מזדרזים סרטים, רואים ככר אם ז ^
 ארצה. יגיע שלא מה כמובן לראות

 סרטים להציג כשהחלו הראשון, בבוקר
ב השלטת השפה היתד. פורנוגרפיים,

 שה- מכך להסיק צריך לא עברית. אולם
 לעניין. היחידים הקליינטים הם ישראליים

 •מוכתר הבלתי המלך ריאנצי, דה אלכס
 להרגיש היה יכו האמריקאי, הפורנו של

 ש־ הארוך התור למראה בהחלט מאושר
תול את הקרינו בו האולם לפני הזדנב

אנתולו מין זוהי הפורנוגרפי. הסרט דות
 ועד הקולנוע מתחילת סדטי־מין, של גיה

 וסצינת־ מפורטים מישיגלים עם ימינו,
 :הסיבה סערה. אפילו שעוררה אחת ערום

 למר־ להפליא דומה בה המככבת הבתולה
 היא שזו אפילו הטוענים וישנם מונרו, לין

עצמה.
ה משובחת, אינה אמנם הסרט איכות
התיעו והממרה יפהפיים, אינם דוגמנים

התפתחות אודות מיסמך זה כאילו דית,

~ אווסון ״ ס ל ו ו
מש על אימתה את המטילה רעה, רוח

 ״מאלפרטוס״, הבלגי בסרט שלמה, פחה
 סרט עור של חיוור רושם הסרט השאיר
 זו אווירה זוועתית. באווירה אימים

המפור הזוהר על העיבו קודרים ושמיים
בבתי-חמלון. שהסתגר קאן, של סם

 אף משלה אינה הקולנוע, בד על הפורנו
 מיליונים. הסרט עשה זאת, למרות אחד.

 ניחן הוא האחרים, מבני־מינו להבדיל
מסויימים. ברגעים בחוש־הומור, אפילו

ב העניין. מכל ועייפים סחוטים העיתונאים
 לאחר בקאן. טירונים שאינם אלה עיקר

 ומודאק אוטול במחיצת וארבעים שעתיים
 בלגי: עיתונאי נאנח השולט והמעמד

ולנ המזוודות את לארוז מוכן כבר ״אני
הביתה.״ סוע

 גם אמר ״כך זאת. עושה שאינו מובן
 ״בכל מידידיו. אחד אומר שעברה,״ בשנה

חזר ואפילו — המר הסוף עד נשאר זאת
שוב.״

ם תנו ו ש נ י1או ל ר ■ י י ו
)25 מעמוד (המשך
 מי, חשוב ולא — שמישהו שלהן, הקפה

 לישון, אותן ויזמין אותן יגלה — כימעט
 בשק־שיגה, לבד לישון יצטרכו שלא כדי
 החברות עם ושוב שוב או שפודהים, על

 מלב כל־כד רחוק עלוב, בחדר שלהן,
הפסטיבל.

הסימ״ם חישוב
 קפץ גולן מנחם והפעלתני הזריז המפיק

 מביים הוא שבה מברלין, לקאן ימים לכמה
 להיות כדי השמש, אל בריחה בשם סרט
 רוזה, אותך, אוהב אני של בהקרנה נוכח

בפסטיבל. ישראל את השנה המייצג
 אותו סחבתי ההקרנה, לפני ימים שלושה

 וביקשתי מארטינז במלון הפינות לאחת
 של הסיכויים לדעתו הם מה מפיו, לשמוע
חול לבוש היה גולן מר בתחרות. הסרט

 ובידו טמבל, וכובע פרחונית תכלת צה
אלבו ושני שחור בונד ג׳יימס תיק החזיק

בבר סרטו של בתצלומים גדושים מים
 למכור מנסה הוא אותו וקארסו, כץ לין׳
בת־אדם. רוזה של ותצלומים כאן,

 אני סיכוי. ״יש אמר, הוא ״תראה,״
 הסרט כל, קודם סיכוי. שיש חושב באמת

 שונה הוא ישראלי. ייחוד לו יש טוב. הוא
 חוץ היום. בעולם שעושים אחר סרט מכל
הש ישראל כלפי הפוליטי מצב־הרוח מזה,
 זה. רק לא זה אבל רבה. במידה תפר

 סרט של הסיכויים את לחשב בא כשאתה
 מי בחשבון להביא גם צריך אתה שלך,

המתחרים. הם

 רע. לא מצבנו השחקניות בשטח ״ובכן,
שח שתי בתחרות משתתפות בסך־הכל

 ואני מורו דאו גדולות. צרפתיות קניות
 שחקניות אין הזרים בסרטים ז׳ירארדו.

הפ איזו תבוא כן אם אלא מפורסמות-
 הוא השנה, בתחרות, הדגש מהמיזרח. תעה
במאים. על יותר

 בסרט השנה יבחור השופטים חבר ״אם
 להניח קשה ביותר, הטוב כסרט צרפתי

 הטובה השחקנית פרם את גם יתנו שהם
 סיכוי יש ואז צרפתיה, לשחקנית ביותר

 מיכל הזה. הפרם את תקבל זרה ששחקנית
 והיא מאוד, טובה שחקנית היא בת־אדם
 מיוחדת היא בולט. בתפקיד מופיעה

ואכזוטית.״
 יותר קצת שידבר גולן ממר ביקשתי

 הספקולאצ־ את לרשום שאספיק כדי לאט,
שלו. יות

 במילה,״ מילה לרשום מוכרח לא ״אתה
העי רוצה, שאתה מה ״תכתוב אמר. הוא
 מנחם שלי. השם את נכון שתאיית קר

 איפה סופית. בנון וגולן ב״ח״, כותבים
 מזה חוץ נכון. ואכזוטית. מיוחדת ז היינו

 מיוחד בפרס לזכות אפשרות גם קיימת
 ובלתי- צעיר, במאי של מיוחד סרט עבור
יחסית. ידוע

 מחבר- כלל בדרך הוא הגדול ״הפחד
 הפעם הרוסי. מהשופט ובעיקר השופטים,

 הוא דונסקוי הרוסי השופט מזל. לנו יש
 ועבד לחיים, איתו שתה עיטור יהודי.
מז משה את מזה. ייצא מה נראה עליו.
 בסד כאן אני הזכרת? הסרט, במאי רחי,
 לאי־הבנות. מקום יהיה שלא המפיק. הכל

בחיית.״ גולן מנחם


