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ספרים
מקור

החומר ביד היוצר
הרא העמודים עשרת את שיקרא מי כל

 רב־ שהוציא החדש הרומאן של שונים
 סאטירה בו יראה קישון אפרים הומוריסט

 לשדה־בוקר, ופרישתו ג׳י. בי. על מוחצת
 עין־ של צורתה את בספר הלובש כפר

להפ (וקשה לקרוא שימשיך מי כמונים.
במס פחות בטוח יהיה זאת) בנקודה סיק

 אמיץ כי המחבר הערת עם יסכים קנתו׳
 ״הוא גיבור־הספר, הפוליטי המנהיג דולניקר,

 שדמותו מכיוון בינינו, קיים שאינו טיפוס
רבים.״ אנשים של תכונות בתוכה מגלמת
 שהיה מזרח־אירופה יליד דולניקר, אימץ

 לנדוד־העבודוז, הדומה במשהו בשעתו חבר
 כדי העשרים בשנות אי־מתי העירה הובהל
 שבועון־המפלגה מגיה של מקומו את לתפוס
 לקריירה הדרך היתד, מכאן במפתיע. שחלה

 וועידות, במאות נאם הוא סלולה. פוליטית
ומוסדות. מפעלים עשרות וניהל

 של שורה לאחר כככר־דחם. סערה
 מן לפרוש דולניקר החליט התקפות־לב

 נידח. בכפר שלמה למנוחה המדיניים החיים
החליט הוא :כאן מתחילה הספר עלילת

 מנותקים שתושביו הגלילי בכפר להתיישב
באד מגדלים הסוערים, ישראל מחיי כליל

הלחם. את ד,מתבלים הממונים את מותיהם
הכפר של השלווה בחיי קץ הוא מהרה עד

באופק... הבחירות
המדינה. עתיד את יקבע' אשר הבאות לקראת דרוך והצבור

קובע אתה רק - שלד עתייד את זכור אך

•פנה

אלינו

מיד

!׳07 ל/׳ ביכ/עכור
 מצבך שפור לקראת תלך בה והיעילה הנוחה הדרך את לך יורו אשר

 שלנו, המיוחדת למוד־בית שימת באמצעות עתידך, והבטחת
בלונדון. מרכזנו של המתכונת על המבוססת

 באמצעיתנו ידינו. דל המוגשים השירותים לרמת הערובה הוא שמנו
 את אתה גם הפקד ! מכובדות לעמדות אנשים אלפי הוכשרו

 הנאמנים בשרותיו יכהר בידינו וד,תיכונית המקצועית הכשרתך
של

ז ר כ מ י ה ר ב ד ה ה א ד ו ה ה ד ל ב ז ט ה ו
 2 בן־יהודה רח׳ ,1259 ת.ד. בירושלים

: ,15 רוטשילד שד׳ : ב י ב א ־ ל ת ה פ י  ,5 הבנקים רח׳ ח
: ה י נ ת  19 הרצל רח׳ נ

 28 כאנק רח׳ נצרת,
של ומיסודו בפיקוחו

הבריטי החמו
.........כתובתי
בקורס מעונין
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■; פרת עמנואל מאת |!

רכושך! את תפקיר אל
 השתמש כקיץ השער לטיפול

 לנולין כנקה רק הראש להפיפת
 כלנולין, העשיר השמפו שמפו,
ל קשקשים. התהוות המונע
 20ו- !0 של כשפופרות השיג

 נקה את היום עוד נסה חפיפות.
 כמקרה :ערוכתנו שמפו. לנולין

ה תוחזר רצון אי-שכיעת של
 היחידים המפיצים תמורה.

כע׳׳ט. ת י ר ו ג חכרת

ת הקץ לבדידו
את והכר נשואיך יום את קרכ
 קורספונדנציה. על־ידי זוגך בן־בת

 150 תמורת לך ישלח מלא פרוספקט
 זהורית : אל היום עוד פנה פרוטה.
תל־אביב. — 4508 ד. ת.

 לשמה, ראוייה מקומית מועצה שאפילו
 מקדיש הוא בו. אין הפעוטים, תככיה על
 מוסדרת להקמת הידוע־לשבח מירצו את

 לשיגשוג זאת בדרך גורם בכפר, פוליטיים
 התנשאות, יצרי קולנית־מגוחכת, תעמולה

 שחיתות גם הזמן ובהמשך ושנאה קנאה
 מושמד הכפר :ביותר קודר הסוף קרתנית.
הזני המתרברבים שמנהיגיו לאחר בשיטפון

ביותר. הבוערות הבעיות את חו
 פה המשובץ הספר, מדי. אייר חבל

 (״הוא טיפוסיות קישוניות בדיחות ושם
מש התוכניות״), בביצוע ארוך חבל לקח
 כי נדמה, במקצת. מאוכזב הקורא את איר

 המחכה העצום החומר ביד נשבה היוצר
 סוד■ את ידע לא הסאטירי, לגואלו בישראל
 מעשי לעומק. והחדירה בשמח הצימצום
 במלים להשתמש המרבה דולניקר, המנהיג
 את כראוי להבין מבלי משובשות לועזיות
 — כשגעון מדי קרובות לעתים נראים פ־רושן,

שיטה. בו שיש כשגעץ לא אך
 את כרמי קישון; אפרים (עין־כמוניס;

עמודים). 282 נאור;

תיאטרון
הקאמרי

קיץ גשמי
 משפחת בני את יותר הדאיג מה לדעת אין
טי מערב־אמריקאית בחווה שישבה קארי,
 עדרי שלום על שאיימה הבצורת, : פוסית
 (בתיה ליזי של חוסר־כישרונה או הבקר,

 להפכה שאיים בעל׳ לעצמה למצוא לאנצט)
 הבעיות שתי פנים׳ כל על זקנה. לבתולה
 ביל הגשם מוריד של ד,יפעתו עם נפתרות
 משפחת לבני בניגוד שילה). (יצחק סטארבק

 רגליהם, בשתי הקרקע על העומדים קארי,
 מקצועי רמאי עוף־פורח, הוא סטארבק הרי

 כסף הוצאת בגלל המשטרה על־ידי המבוקש
 למרות אולם רבים. במקומות בטענת־שווא

 בעל גם הוא — זאת בגלל ואולי — זאת
 לפתור מסוגל רומאנטי, משורר של נשמה
המ מסקנת בפתרונן. נכשל שהשכל בעיות

 לשיפוט בחיים הכל להניח אסור : חבר
 מייצג אותו ,!וחסר־ד,דמיון המפוכח השכל

 בך ל1ע.::ו; בלתי־משכנע באורח במחזה
נוח. האח בתפקיד עמוס,

 עוד ובל הגשם ירד לא עוד כל בינתיים,
ממש ליהנות הצופה יכול ליזי, התחתנה לא

המ ממשחקו לאנצט׳ בתיה של הנעים חקה
המש כאב חורגל, משה של והעמוק חושב
 אחריה, אותו לגרוף לרוח־השטות המניח פחה

 יוסף הוא העיקרי שמעוררו מהצחוק ובעיקר
 קארי, בג׳ים מצא אשר צור, (״בומבא״)

 תפקידו את במשפחה, והילדותי התמים האח
 הגשם הורדת משחק לגביו, הראשון. האמיתי

 פעם ״בכל גדול בתוף להכות הוא חייב בו
 הוא זאת,״ לעשות רוצה הוא כי שירגיש

מהאפוט אותו משחרר התוף ממשחק. יותר
 בין עליו האוסר נוח, של המעיקה רופסות
ליבו. בהירת אחרי לחזר השאר
 קייצי שקהל אופייני קיצי מחזה הכל, בסך
אופייני. קייצי עניין בו ימצא אופייני

926 הזה העולם


