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ת סעדו מי
ת, צעירי□ ואומני□ ״ן גבינו

ואיגטימי, שקט ביזוי
— צעירים זאמגיס ובמה

 מקסיט בפוגדק
דיזגגוף רחוב בפאתי

 מרכז־ של בשוליו דיזנ׳גוף, רחוב בקצה
 קטן, מקום לו שונן הסואן השעשועים

 יוצא־דופן, מאד אבל חדש די מקסים,
עליו. יפסח שהפיחות לקוות שבא מאלה

 הקטנות, לשעות עד -שם לשבת אפשר
 מאד, החריף־חריף מן או טוב יין ללגום
 גבינות, של שונים סוגים 15כ־ לטעום
 ולהאזין טעימים ביתיים סלטים לאכול

 הבוקעת ובלתי־מחייבת חרישית למוסיקה
 ובניגוד הסטריאופוניים. הרמקולים מן

 שם, לשוחח גם אפשר אחרים, למקומות
ובשקט•

 ובנחת. בשקט מתנהל הנל בג׳ניפה ני
 והנל אינטימית התאורה מנות, — המנות

 הבאר ומאחרי הנשמה. על טוב עושה יחד
 קצוצת־שיער, צעירה המלאכה על מנצחת
 הבארמנית להיותה ־שנוסף בן־יוד, יהודית

בעלת־המקום. גם היא והמלצרית,
 זוכרים, יהודית את המכלאה. לזכר

 אחדות שנים לפני כצלמת־עיתיונות. בעצם,
 בחברת־פירסום עבדה ושם לפריס, נסעה

 לעזור נתבקשה ההזדמנויות באחת גדולה.
 גץהני הזמר עבור פלאקאט ביצירת

 ביצירת יחדיו עסקו איש 17ד האלידיי,
הזה. והקחידי האחד הפלאקאט

 אין בצילום והחליטה: יהודית, ראתה
 כל את למיקצוע שמקדישים או פשרות.
 החליטה, אותו. שנוטשים או החיים,

 שבה המיקצוע, את נטשה היא ועשתה.
תעסוקה. לעצמה ,מחפשת והחלה ארצה

ב כמלצרית עבדה מסויימת תקופה
 אז בעיניה. חן מצא והרעיון ,77 מועדון
 אז מלצרית, אם נוספת• להחלטה הגיעה

 אמרה ו־שוב, לעצמה? מלצרית לא למה
ועשתה.

 פתחה מידידיה, עזרה מעט עם כך,
 היין פונדק את חודשים כשלושה לפני

ג׳ניפה. והגבינות
 סיפור. חסוי המקום של שמו מאחרי גם
 שהם יהודית, של הקרובים מידידיה רבים

 נימנים במקום, קבועים אורחים גם כמובן
 צה״ל. של הצעירה הגבוהה הקצונה עם

 רבים •שהו יום־הכיפורים מילחמת בתקופת
 באפריקה, התעלה, של האחר מעברה מהם

 מהם רבים שלא שנוח־אל, חשוף ג׳בל על
בשימחה. בו נזכרים
 העלתה ויהודית חזרו, כאשר אבל

ביק־ החדש הפונדק רעיון את באוזניהם

יהודית פונדקאית
ואמניס יין

 את לכנות צרופה, נוסטלגיה מטעמי שוה,
 אותה של בשמה והחמים הקטן הבאר

ג׳ניפה. נולד כך ג׳בלאה.
 לאחרונה צעירים. לאמנים בית
 עד אם למועדון. חידוש יהודית הכניסה

 הכל בו מועדוךחברים, מעין זה היה עתה
הם גם והחדשים כולם את מכירים

1942 חזה העולם

1 11

 בתקופה הרי כולם, אל מייד מתוודעים
 רעיון בזכות למרחוק שומעו יצא האחרונה

 מירושלים גם אורחים אליו המושך חדש,
הרחוקה.

 בפונדק יהודית עורכת שישי יום מדי
 המטרה צעירים. כישרונות ערבי שלה
 וסופרים למשוררים במה להעניק היא

 מפרי- לקהל להביא המבקשים צעירים
 במקום, להופיע מוזמנים זמרים גם עטם.
קבע. באורח בו ,מופיעה כבר כזו ואחת

עירם עורך
נעלם? נוי

 שירי־ ה־שרה ,20ה־ בת בלשן דניאלה זוהי
שלה. הגיטארה בליווי שקטים עמים

 עלינו הבא כמקווה, הקר, לחורף :אשר
 לנו מכינים הקרים לערביו הרי לטובה,
 קפה שונים, בטעמים רותח תה בג׳ניפה

 ומקושט דום או בוויסקי מהול אירי
 טובים, דברים וכהנה כהנה ועוד בקצפת
 בליל־,חורף העצמות את לחמם שדרכם

צונן.
 לבקש אלא לו אין חם, מרק שירצה ומי
ה במיטבה התבשיל יותקן ומייד יפה,

ממש. לאפו מתחת המקומי, מיניאטורי

צנזורה
ר ל3 עם צנזורה דג

 עבר החדש האישים לכסיקון
 קוסמטי צנזורה טיבו?

 ששיקוליו — שרירותי
פרורים אינם

 לא שלטת בישראל הצנזורה כי נראה
בנוש גם אלא הביטחוניים, בנושאים רק
 במיק־ אולם והאמנות. הרוח הסיפרות, אי
 החדשה, בעת יהודים אלף הספר של רה
שחת הצבאי הצנזור מיספרי אלה היו לא
ב אישים של שמות מגמתית בצורה כו

 הוצאודהספ־ מיספרי אלא שונים, שטחים
 את הוציאה אשר זנזורה־ביתן־נוודן רים

לאור. הלכסיקון
 הוטלה ועריכתו החומר כתיבת מלאכת

 לווין־ מנהל שהיה מי עילם, יגאל על
 פי־ הסטודנטים שבועון עורך אפשטיין,

 עילם הציונות. על ספר כתב ואף האתון
יהו אישים על מונוגרפיות 1050 ריכז
 יודע כשהוא החדשה, בעת שונים דיים

 דבר, עורך עמד שבראשה למערכת, כי
 לצמצם הזכות יש זמורה, אוהד השבוע

.1000ל־ המיספר את
 מספר הספר,״ עם רבות בעיות לנו ״היו

 ״אנחנו מודן. עודד ההוצאה, משותפי אחד
 מאיתנו קנה אשר דבר, בפני התחייבנו

 בן ספר להוציא הראשונה, המהדורה את
 עמוד,360מ־ למעלה כתב עילם עמוד. 240

 העסק מכל יצאנו לקצץ. חייבים והיינו
בשן־ועין.״ הכספית, מהבחינה הזה,

 ערכו שאותם הקיצוצים כי נראה אך
עילם. בעיני חן נשאו לא וידידיו, זמורה

החלי ״המערכת לדא־רחם. קיצוץ
 ובני- דעתי על ״שלא עילם, מספר טה,״

)31 בעמוד (המשך

 בשבילך. לא זה צעד.
 בסיבוכים כרוך זה

במחלות. אף ואולי
כס בעיות לך יש אס

 עם לשבת נסה פיות,
הני כל ולסדר נושיך,

 אל אבל לסידור. תן
מסו בישיבות תסתבך

 הבא, א׳ ביום בכות
מבחי מאוד המסוכן

 בענייני פסיק, על תוותר ואל פיננסית נה
 אומרת זאת אין סמכות. או יוקרה

שלך. ולמצב״הרוח לעצמך רסן שתתיר
רבה. בתבונה ונהג זהיר היה — פשוט
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 אק הישגת לא חבל,

 הלכת אפילו מטרתך,
אחו הבט קשה. בדרך

 עברת בה הדרך : רה
 לא בשושנים. סוגה לא

במקו הקשיחות תמיד
 בכל אנושיות מעט מה,

 חוג את תגדיל מעשיך,
 את ובעיקר מכריך,
 אלה של הזעום המיספר

״חב מכנה אתה אותם
 פגשת יאותה בלבן, הנערה רים״.
כלבבך. נערה היא הקפה, ־ בבית
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 וזה אותך אוהבת היא
 אל כן על שקובע. מה

קט בסערות תתחשב
 תאומים, בת את נות.
 הוא אם אותו פנקי

 מן חלק זה מתקצף.
תח :עסקיך העניין.

 הפסק ורודה, לא זית
 תעשה ואל להתלהב

ברי נחפזים. דברים
 אתה ככה. ככה אות:
 לא עדייו החורף עצמך. על לשמור יכול

ריאותיך. את עויינים המזלות אולם הגיע,
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 בגללך, מתמשכת,
הרב באדום. השבוע זחו סרטן

¥ ¥: ¥1
 רציני, דבר זה כסף
 את אפילו זה ואת

 אינך מהז אלא יודעת.
 ה- את ליישם יודעת

 בחייך. חזה מישעט
שפק הביזבוז מגיפת

 באחרונה, אותך דה
 של-דבר בסופו תביא,

 הרות-אסון לתוצאות
 חימנעי לכן עבורך.
מיו מקניות השבוע
פעמיים ושיקלי תרות,

 מי — לי אני אין אם
 חכם בזמנו שאל לי?

 עדיין ודבריו עתיק,
 במיוחד מתמיד, יפיס
 אתה לך, הנוגע בכל

 שמישהו מאמין, באמת
 עבודתך את יעשה

 מ־ יוזמה רק למענך?
 מאמץ בצירוף צידך,

 כדאי, אך קטן, לא
 ה־ הפרשה את יביאו
 בת עבורך גמר. לידי

ברגל. לטייל

¥
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ייעלם
נושה,

לפני
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קונה. שאת

 אשר וגדול, ישן
 עליך, העיק רב

 אותו השבוע•
ידע שבעבר

על את להוכיח דסנות
 התלהבותכם יונותכם.

 אווירה השבוע תשרה
 אלה על התלהבות של

 כדאי אותכם. הסובבים
 היא שהשנה להזכיר

 מזל לבני טובה שנה
ל החושבים מאזניים
או מוטב לכן, הינשא.

ש לפני להזדרז לד לי
סיומה. אל תגיע השנה
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 לבדך לעמוד מסוגל שאתה בטוח אתה
 או בתולה אשלייה. אלא יו איו בלחץ:

לך לעזור עשוי סרטן
 תסרב אם אבל —

 המצב את לו להראות
אבוד. זה לאמיתו,

ה בתחילת א׳ יום
 שפע לך יביא שבוע

 צריך הזדמנויות. של
קטן מאמץ לעשות רק
 אותו לעשות אבל —

 תישאר אחרת באמת.
ומכאן. מכאן קירח

עקת
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 אתה עליך. עוברים טובים אך קשים, ימים
 אינך אבל זאת, יודע

 להעריך עדיין מסוגל
ה מלוא־המאמץ את

 כך, משום ממך. דרוש
 ואת האחריות את פזר

 כל על־פני העבודה
תש אל השבוע. ימות
 ביום אונך כל את קיע

ב כספך כל ואת אחד,
 ויחידה. אחת נקודה
עדיף. מה אתה תחליט
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 בפניך, נפתח ממש, משוגע סוער, רומן
 לר- העיניים רק לך יהיו אם גדי, בת

הנר האיש, את אות 0
 זח כבלתי-נכון. אה

 יימשך בריב׳ יתחיל
 לשיאו ויגיע בסערה,
 ב- גם גדולה. באהבה

סע יש ינייני־כספים
 על לעמוד דע רות,
ובאצי ברכות אך שלך,
 שמור מסויימת. לות

מבעיות־קי־ עצמך על
 למועד תתן ואל — בה

 מסוכן. זה לחלוף. שלך הביטוח סיום
להיזהר. חייבים הגדיים הנוהגים כל
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 לכיוונמז. לנטות מתחילות המאזניים כפות
 מספר שבועות לפני התחלתם אותו המאבק

 כי נראה, ואשר —
 את הוכיח לכם, ־יזיק

מת אתם דווקא עצמו.
 הפי־ את לקצור חילים

 שנראה כמו ולא רות
 תהססו אל בהתחלה.
 במרפקים, להשתמש

 הדרך את לפלס כדי
 כנכונה. לכם הנראית
הצ הרומנטי, במישור

 אסור כרגיל. לחה
ההזדמנויות. את להחמיץ
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תוקפני, כה להיות
במפ עליו לך יוותר
 לך ייתן זה דבר תיע.

 לך ויסייע מרץ, מישנה
 שאיפתך את להגשים

 הקרוב בעתיד העיקרית
זאת, עם יחד ביותר.

הקבו בת־זוגך עם שלך, האהבה חיי גס
משי חדשים. לשיאים ויגיעו יפרחו עה,
 חברי, חוג במיסגרת עליך שיוטלו מות

חמתן בדרגה, במקצת. עליך יעיקו מילואים במיסגרת או
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 ברע. תיגמר — מוצלחת בלתי בחירה
 חיא לכן אותך, ללכוד רוצח היא !היזהר

יפה. כל״כך מתנהגת
 פרצופה זה אין אבל

היא. לא זאת האמיתי.
ית האמיתי הפרצוף

הקרוב. בזמן לך גלה
הי :הפעם עוד לכן,
 צייר אתה אם ! זהר

 את מחר החלף —
 עוד אחרת !חמיקצוע

 עתת לא ברעב. תגווע
 העלאת לדרוש הזמן

להזדמנות. בסבלנות
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