
1 בץ1וי1
מאת

אביגיל
ינאי
מאוזן:

 מ־ של בית־המדרש משירי )1
ספרו גניבה )5 הלאומי; שוררנו

 )13 נחלש; )11 טוב; קלף )10 תית;
 )16 עבר; חלף, )15 אביון; )14 תן;

 ישראלי מטבע )18 שמימי; גרם
 עוף־ים, )21 אויב; )20 בעבר;

 נהר )22 ובצלילה; בשחיה המצטיין
 צעיר־ )25 תכשיט; )24 באיטליה;

 )28 ממרחק; סימנים מתן )26 עזים;
 במשפט ונצטי, של הנאשם חברו

תוס )30 בארצות״הברית; מפורסם
 עיר )32 פסיעה; )31 לעיקר; פת

 לעם בן )34 בארץ; עתיקה מבצר
 )35 הקטנה; באסיה שישב קדום
 זז )39 מילות־כישופים; )38 רעב;

 גרד )42 עלים; משקה )41 ממקומו;
 נגע )45 זהב; )43 קרצף; בחזקה,
 )48 בבואה; )47 בעור; ממאיר
 רקב; )51 ריב; )50 סילק; הרחיק,

ממש עוף )57 פלש; )54 דרך; )52
 מילת״המעטה; )61 הנשרים; פחת

אלקט לוח )64 לעין; קשור )62
 לאום; )66 בכורתו; מוכר )65 רוני;

 הדיף )70 שרץ; זחל, )69 זקן; )67
 פתאם; )74 כלי־נגינה; )72 רע; ריח
 )77 בשילה: הגדול הכהן )75

 )81 תורכי; פונדק )78 נסתיימו;
 )85 עמית; )83 קצר; אלגורי ספור
 סכום )89 עלוב; )88 הסב; )86 תוך;

 עיר )91 מסוימת; למטרה שהועד
 מילת־שלילה; )93 עתיקה; מצרית

 אדם; לא )96 שקספירי; מלך )95
 המחאה; > 102 אביון; )100 פתח: )98

 של משכנם )104 בקשה; )103
 חומתה על )105 והמוזות; אפולו
ובניו. שאול גופות נתלו

★ ★ ★
מאוגד:

בפומפדיתא; האחרון הגאון )1
חיי של סוג )3 חובה; תשלום )2

 )7 במוסיקה; תו )6 נמצא; )4 דקים;
קי )8 קדומה; כנענית עיר־נמל

 כחולה־ שהודח ירדן מלך )9 טור;
 עתיק; יהודי מטבע )12 (ח); רוח
 )16 טרויה; מלחמת מגבורי )15

 )19 התכה; תנור )17 מועט; מקום
 )20 זונה: אשה בן בישראל, שופט
 נזירים במסדר חברים )21 עבר;
 איגנציוס על־ידי שנוסד נוצרי

)26 כח; )24 מסמר: )23 לויולה;

 ישוב )29 תפר; )27 עטוף; לוט,
 כלי־ )33 גגון; מעין )30 בגולן;
 )36 גופו; מערטל )34 קדום; נגינה
 המים; על־פני קלים גלים )37 בזוי;

 נמוכה; בדרגה )41 יקר; אריג )40
 )47 במתינות; )46 בן־בליעל; )44

 שיח )50 צרות: גרם )49 מגיח;
 עשבי־ בו שיש שדה )53 בושם;
 בצה״ל; סיירת )54 לבהמות; מאכל

 )58 בכנען; עיר )56 מינוטה; )55
 כינוי )59 כיוון; להתוות סימן

 בעגה )60 צפון־אפריקה; לארצות
עש )63 נעלה; )62 כלו; רעד —

 )68 כנענית; אלה )66 הבגדים;
 וואדי, )73 חשוך; )71 );3,3( נושה

 על הממונה )77 מקום; ממלא )76
 אניח; או אוירון של בצוות המשק,

 )82 אויב; )80 ישראל; בבנק )79
 סלע )85 רכוש; החרים )84 נח; בן

 )90 די; )87 סידן; במתכת עשיר
פר )92 בתפרחת; מרכזית שדרה

 שעה )97 רהט; )96 רעל; )94 סה;
 )99 צבאית; משימה לבצוע יעודה

 אמריקאי סופר )101 מרץ; מלא
 )103 דורון; )102 אריות); (כפירי
הגיע.

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה שים1

ל: גבוהה נרמה מקצועיים קורסים
מניקור • פדיקור • ואפור קוסמטיקה • נשים ספרות •
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 לבחינות. והכנה למסיימים תעודות
 העבודה ממשרד הסמבה
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 מסוגל הייתי ולא שמוק כמו הייתי
 גדלו הן בסן־־הכול כלום. לעשות
 הבית, על״יד במוסד שנים שלוש

 אחר־כך שור. בפרופסור בבית־הילד
 ששם חשבתי בבן־שמן, להן סידרתי
 לסדר, רציתי י״ב, עד להתחנך תוכלנה
וה האבהי העול, כל את מעליי להוריד
מצפוני.

 גדלת עצמך אתה אבל •
במוסד.

 ראש־ גם בבן־שמן? רע מה, אז
 שם. גדל פרס, שמעון ממשלתנו,

 שנה אחרי שם, לגדול רצו לא הבנות
 אותן, הוצאתי אז אותם, שאוציא ביקשו
 אמא עם בהוד־השרון, גדלות הן וכעת
אלישע. שלה והחבר שלהן

הן כאן? אותך לבקר באות •
, בשבוע. פעם

 הבי לא הוא הזה המקום •
אותן? מפחיד לא זה סימפטי,

 גרועים מקומות מיני בכל היו הן
 להפסיק בשביל פה שאני יודעות והן

מאוד. אותן משמח וזה לשתות

 מצרה נופל שאתה נראה •
 עם הצרות את גמרת רק לצרה,

 חברה עם צרות התחילו עידית,
קירן. תני בשם שלד

אותה היכרתי אה? הפסיכולוגית,

אלים. בוטה, דבר בכל
 מנסה שאתה אומרים •

קראום. שמוליק את לחקות
בולשיט!

 שאמרו אמרת עצמן• אתה •
אותו. מזכיר שאתה

 אתה לי: אומרים המדורניקים גם
 אומר אני בי״ת שמואל להיות רוצה
 ואז זיץ, שמואל להיות רוצה אני להם
 הפה את מנבל אתה למה לי אומרים הם

 צלקת לי ויש מכות־רצח מקבל ואני
זה. על שמעידה בסנטר ■2 1י

מפה? כשתצא תעשה, מה •
 אני כי דליה, חברתי עם אתחתן

.27 בת רק צעירה, עוד היא בן. רוצה
בן? יהיה לא אם ומה •

 דליה בנות. שש לי יהיו הרבה הכי
 נשכור בוגרת, בצורה מאוהבים ואני
 ולקראת הסואן, מההמון הרחק דירה

 מקווה אני בתיאטרון הבאה העונה
 ויכניס עורף לי יפנה לא ניצן שעומרי

הבימה. של לאנסמבל אותי
לא? ואם •

 קאמרי רש פרטית להפקה אלך
הבימה. רוצה אני אבל היפה, ויש

 לעבוד פוחדים אנשים •
מק צרות עושה אתה איתך,
צועי.

 אמרתי תמיד ועבדו. פחדו, תמיד
 שקיבל מי דבר, כל על דעתי את

הפסיד. קיבל. שלא מי הרוויח,

״׳יי>י*

אילמת״ .אהבה בסרט אלוני) מירי הרמז(עם
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 יש איתה, לגור עברתי צדוק, של בבר
מ באתי — ממנה תלונות שתי לי

 והתעקשתי מיסמכים לקחת מילואים
 הזמינה אז חסרים, שהיו דברים כמה על

שוב. והסתבכתי משטרה
 אתה באילו מדבר אתה •
 הזמן כל הנשים ורק תמים שה

אותך. מסבכות
נק נשים הן נטושות נשים נכון.

 מ־ גרועה יותר נוקמת, ואשה מניות
מהן. לי יש תלונות כמה תראי שטן.
 דוחן! מה לך, מציק מה •

לסמים? לשתיה, אותך
 המציאות עם להשלים אי־יכולת .

המרה.
 בתיאטרון, מטאור היית •

 עם עצומה הצלחה לד היתה
מר? כך כל מה נשים,

 שבניתי דבר כל קשים. שלי החיים
 את נתתי עיניי. לנגד והתמוטט הלך

 באה ואז באר־שבע לתיאטרון התחת
ש פיצויים לי ומעכבת פינס ציפי

 לה אשבור שלא למה מערכם. מאבדים
 למה? את, לי תגידי המשקפיים, את
 מסביב. החרא כל עם אסתבך שלא איך

 לא זה בסדר, רוני, הזאת, הפסיכולוגית
 אני מבוגרת, היא ראשון, ממבט אהבה

 אני, הכל. לו נתתי בן, לה יש מבוגר,
 אותו הכנתי בנות שלוש של מניסיון
 לשחות, אותו לימדתי אל״ף, לכיתה
 עשיתי פורצלן, ילד היה הוא לרוץ.
 זה מתוך מאינטרס, לא גזעי. ממנו
 מה אז אליו, והתקשרתי טוב, ילד שהוא
 משטרה. מזמינה שלו, אמא עושה
 עונה היא מה למה, אותה שאלתי למה?

 פרסומת. רציתי הפסיכולוגית? לי,
 הביתה, אליה באתי פרסומת! רצתה
ל אותי שלחו אז סרנדה, לה שרתי

 שאני קבעה ההסתכלות הסתכלות.
 זה. על אשלם ואני יום ויבוא בר־דין

 איך מבינה את אותי, שלחו להסתכלות
מסביבי. החרא כל בגלל מסתבר אני

 דבר כל פותר אתה למה •
באלימות?
אכסהיביציוניזם, זה שלי המקצוע

יוצא אני אז חשיפה עם בעיה לי אין

 לא שאולי חושש לא אתה •
לתיאטרון? אותך יקבלו
 אצל תסריט לי יש תראי, חושש. לא
 מי־תהום, פי על שרפשטיין, מיכה
 אולי הסופית, הוורסיה את לגמור צריו

 אנשים מה, הסרט. את סוף־סוף נעשה
 יסכימו אנשים איתי? לעבוד יסכימו לא

 לא פעם אף לא? למה איתי, לעבוד
 היו לי, שהיו הבעיות בעבודה, פישלתי

 לי שיהיו הסיבות כל לי והיו בחיים רק
בעיות.
 לעבוד פוחד לא איתי שעבד מי
 אחד צדיק יימצא לא זה, מה איתי.

 שיקח אחד יימצא אותי? שייקח בסדום
סדום. לא אני אותי,
מה שנגמלת אומר אתה •

פה? עוד אתה למה אלכוהול.
 חודשיים, עד חודש של ענייו יש

 בטוח. להיות כדי פה להיות צריך שאני
 אותו לוקח אתה שאם כדור, לוקח אני

 נקרא זה בחילה, מקבל אתה ושותה,
שקיב לנשים זה את ונותנים פלאג׳יל

השתן. בדרכי זיהום לו
 איך סקופ: ספור בשבילך לי יש

 עם אשה הגיעה אחד יום זה? את גילו
 הכדור את לה נתן והוא לרופא זיהום
 זיהום זה כי לבעלך, גם תני ואמר

 אלכוהד היה בעלה מעביר. שהגבר
 ונגמל הכדורים את לקח הוא ליסט,

מור יש שבכדור מסתבר מאלכוהול.
 האלכר לדחיית שגורמת כימית כבות
ב אמשיך כשאצא, גם עכשיו, הול.

 פעם לפה אבוא הקבוצתי, טיפול
אפריל־מאי. עד בשבוע
 את אוהב אני מה, יודעת את

 אלה כאן, האלה האומללים האנשים
 זה אליהם, התאכזר שהגורל אנשים

 לי יש לך, גם לי, גם לקרות יכול
 תיאטרון, זה מזה וחוץ סבלנות אליהם

 אחד יום החיים. של האמיתי התיאטרון
 כאן, שלי מהשהייה תועלת אפיק עוד
ליי אוכל שבו תפקיד, לי יימצא עוד
ושומע. רואה שאני מה כל את שם

 הראיון את ביקשת למה •
הזה?
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