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 כמקום, יקפלו הקוראים
 כרכים, שני ל״י, 22 תמורת

.1971 של ו־כ׳ א׳

 יש הסר גליון כל עכור
ל״י. 2.50 לשלם

ה1ה 0*111:1

 לפרוף הטעוניינים קוראים
 הזה״ ״העולם גליונות את
 יכולים ,1971 שנת של

 שבר־ הגליונות את להכיא
 ״העולם למערכת שותם
 תלי־ ,12 קרליכף רחום הזה״,
 ראשון מיום החל אכים,

 ככוקר 10 כין ,25.3.73יה
ם. בצהריי לשתיים

כריכות

60 ת נשף ■■9 מו ד ■ הנ ■ ■ וי
)21 מעמוד (המשך

 מרמת־ הפסיכולוג שאירגן נשף־המסיכות
 האחרון, השישי ביום פורים, ■כמדי השרון,
 תוכן גבוהה, ברמת־בידור רק ■לא הצטיין
 בדמיון עשיר מסיכות ושלל מרתק, אנושי

פסי תרגיל גם היווה אלא — ופנמסזיות
 הפסיכולוג נהג עברו, בשנים מרתק. כולוגי
 פסיכותראפי לטיפול המכון ללקוחות לערוך

 אמנים הופעות עם מקובל, פורים נשף שלו
 את להרחיב דודי החליט השנה, זה. וכל

 גם לנשף הוזמנו לקוחות, מלבד היריעה.
פסי של מגוון קהל וכן פרטיים, אורחים
למקצוע. עמיתים ■ופסיכולוגיות, כולוגים

 לגבי לפחות — מרתקת היתה התוצאה
 לקבוע, היה קשה מראש, שידע כפי רודי.
 והתנהגות התחפושות בשלל התבוננות תוך

 עוזר מי מטופל, ומי מטפל מי בעליהן,
 לעזרה נזקק ומי פסיכולוג מי נעזר, ומי

נורמלי. אורח סתם ומי פסיכולוגית,
 גלגל־ לא דווקא היה הערב מסמר
 אים־ לגלגל־רולטה, שהפך האופניים

— אגורות 25 בגובה נועזים הימורים שר

האור אחד תדגים במינו שאינומיו
מיג־ שלבש הלפר, שאול חים,

 גבר, של וחזה שפם אשה, של ופיאה בעת
 סימן־שאלה יצר אשה, של וחצאית
לו. התחפש שהוא למין בקשר מעניין

 נכון לירה חצי שתמורת בית־התה, אלא
 בידי ועיסוי סימפטיה, תה, לספק היה

ההזמנה. לפי חובבים, גיישות או גיישים
 היה יכול ההווה, מתענוגות שעייף מי

 צנוע במחיר כן גם העתיד, לתוך להציץ
 מהמאה בלבוש סרסור נפש. לכל שווה

הכ מגדת־עתידות, של בפיתחה עמד 18ה־
 ״אצלי בקולי-קולות. מרכולתה על ריז
השח דיווחה מיטות,״ הרבה ראתה היא

מישי שיצאה לאחר בר־אוד, אורה קנית
או אני כי טוב, ״זה המגדת. עם בה

 לי הבטיחה שהיא בייחוד לישון. הבת
לבד.״ אשן שלא

התמזגות
שלמה

המס על הנשף עלה קצר זמן וף ך*
 בלבד מעטים דופק. החל לול, 4 ו

ה רובם הקירות. לאורך יושבים נותרו
ב התמזג האורחים 400 של מכריע

 אורחים מטופליהם, פסיכולוגים, שלמות.
 נסחפו הכל הבדל. היה לא — מבחוץ

הפורימית. העליצות באווירת
 רבים כפולה. הצלחה זו היתד. למארח,

 בבית לשבת נשארים היו מטופליו מבין
ללי זכו עתה, זה. בערב בדידותם, עם
וחברה. שימחה של לה

 שערב ספק היה לא ולעמיתיו לרודי
ב אינסוף לשיחות חומר ישמש זה בודד
 ואילו מחר. — זה אולם יבואו. ימים

 — כולן התועות הנפשות התפשטו הערב,
 כאחד ואורחיהם מטופליהם פסיכולוגים,

 ללא השאלות התהיות, הבעיות, מכל —
ה הנפשות בנשף ונפשו — תשובות

מופשטות.
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