
 שכתבה שבגליל מקריית־שמונה הגננת
 את אלי לשלוח מתבקשת ,940/761ל־

הנ״ל. עבור כתובתה
שיניים ומשחת דזידה

 /793( י' כותבים למדי מקושקש בבתב־יד
רק מכתבים, לקבל אוהבים ״כולנו : )946
 כבר אם אבל אותם. לכתוב יש כד שלשם חבל

 ליצורים מיועדים אלה יהיו לפחות לכתוב,
 חברים שני הנענו, זו למסקנה להם. הראויים

 עצמם המרגישים .24—23ם־ המתמשד בגיל
 להתראות, נם ובעתיד להתכתב. מבונרים די
 שטח על המשתרע הניד בנות נערות שתי עם
 כמות כשלרשותו ),19—21( שנים שלוש של

 דק בהומור מתובלת חוכמת־חיים של ניכרת
 חברות, להיות חייבות הו שאיו כמובן וענייני.

הדדית. היכרות בעלות או
 ;כדלהלן האובייקטים עומדים לנו. אשר

 צופות עיניים בהחלט, טבעיות שערות : פריט
מש לראש, שנכנס כמה — השכלתנו לעתיד,
 מלבד תפוז. טעם שיניים במשחת תמשים
 לפעמים. אינטלמטים די אנו אלה, תכונות

 שותים ולא דזירה. את קוראים השאר ביו
בדיתיזים. המובא נפט

חשוכים אינם והמראה: הגיל
 בין הבודדים הבחורים אחד הוא )946/794(

 של ומראיה נילה כי שציין אלי הכותבים אלה
 חשובים אינם עמו להתכתב שתיאות הנערה

ש — ממנה מבקש שהוא מה כל בעיניו.
 יותר או פחות השכלה בעלת חיפאית תהיה

 מעיד חיפאי. ,24 בו הוא הדבר בעל תיכונית.
 לכך וכראייה וצנוע, שקט שהוא עצמו על

 בר-סמכה עצמו את רואה איננו כי אומר
 דבר — וציור קלאסית כמוסיקה בשטחים
 נהנה כן מהם. ליהנות בעדו מפריע שאיננו

 לא — (מה יותר״ גשמיים ״מדברים הוא
פירשן.

מעניין... נושא כל על
לי כתב .21 בן קירור טכנאי ),946/796(

 בו בפרוטה, תריסר של הסוג מן יבש מכתב
 קולנוע ספורט. מוסיקה. חובב :שהוא ציין

 להתכתב ברצונו יש כנראה. ולכו, — וצילום
 18—20 ובת תל-אביבית משכילה. נערה עם
להתכתבות.״ שניתן מעניין נושא כל ״על —

כפורח קפריזה
 22—24 בני צעירים. בניין מהנדסי שלושה

 בבניין מסדה במשק עתה העושים (,946/796)
 נערות שלוש עם להתקשר רוצים מים. מכוני

 כיאות ומוכנים. ובילוי התחברות למטרות
 בילוי צורת לכל עצמם להתאים לאבירים,

 קסמם יעשה שלא ומה שלהן. קפריזה או
 סבורים האקדימאית. השכלתם או האיש

 שלהם. הפורד מכונית שתעשה כנראה. הם,
להזכיר. חשוב צורן• ראו אותה

קיבוצניקית מעדיף חייל
ל צעיר. חייל ).946/797( מעדיף בעצם,

 17—18 בת חמודה קיבוצניקית עם התכתב
 ו״בעיות גיאוגרפיה כקולנוע. נושאים על

 לעירונית יתחשק אם אולם — החיים״
 תל־ זו ותהיה מוטב — לו לכתוב דווקא

אביבית.

לא ותו אופי,
 שהוא או מאד. תמים שהוא או ),946/798(

 בחור עומד — בנפשכן שערו מאד. נלוי׳לב
 משוא-פנים ובלי מורא בלי ומצהיר 25 בן

 וחסר- מדי יותר רציני למדי. משעמם שהוא
 והן מצירו מסויימת רשלנות בנלל הן תכלית

בו. תלויות שאינן מסיבות
 בת נערה עם בהתכתבות היה רוצה כן על

ה בחירת את עצמה על שתיקת 20—23
 כמה עד לה לספר יוכל מצירו. הוא נושאים.

 שהוא מה כל חקלאית. בהתיישבות הוא דונל
יותר. לא — אופי הוא האלמונית מן מבקש

אופי שוב
 לבחורים. רק מזל השבוע לי יש משום־מה.

 ״אנוכי, אומר: ).946/799( ביניהם, שהאחרון
 ל- מבקש ביותר, היפות חיי בשנות הנמצא
 ננערה/ות עם התכתבות על־ידי יותר יפותן

 כאופי. חשוב אינו בעיני היופי .17$ ניל עד
 על דעתנו מלבד הנושאים, שאת כמובן
ביננו.״ כבר נקבע רותי. של מדורה

 ענץ ככל אלי הפונים כל על
 פרוטח מאות חמש לצרף שהוא,

ככולים.

ריוות עשו נוס
946 הזה״ ״העולם תשכץ פותרי כין יוגרל

ממ .1 מאוזן:
ה שר מקום לא

 שק־ גיבור .6 < חוץ
 .9 ן מדניה ספירי,

 .10 ! הברק עם בא
א של הפרטי שמם
 1 ומוסנזון ידיין לון,

! דגם :בעברית .12
1 בלבנון יורד .14
מב .17 טרסה! .15
 ו־ עסלוג׳ כיבוש צע

ל מצוי .18 : עוג׳ה
;בתוכו .20 ! מעלה

! כרות־ראש אוז .21
מגוג! של יריבו .22
ל־ החרושת בית .23

 תשע .25 !גפרורים
הממל .27 ;מאות

 היא שבירתה כה
 1 הדר .29 !טריפולי

בו .33 1 כוח ; 31
מ .35 ן תנכ״י שם

 .38 ! יו״ד ללא שיח
 ;לדלק אותו כורים

 פשע .41 ; אריה .40
מוק .42 ! קץ ללא
 ה־ תורת .44 יון!

אם .46 !סינטכס
 אנרגיה, .47 !לחברך תאמרהו אל בך׳ הוא

 מעיל ,50 !יהושוע של אביו .49 !בעברית
ממ במשרד לשר השני .51 !עליון צבאי
צעי .54 ! למשל אולמר, ג׳ורג׳ .53 ! שלתי

המגן. 1־1,7 מבוססת עליה .55 ! רה

 1 גדות שתי לו .2 !מובן ,1 : מאונך
 הסתר אגודת .5 1 האמריקאי הדוד .4 ן סם .3

 צמנט, .7 ! החמישית האות .6 ! מזכרון־יעקב
 .13 !קטן גג .11 !שח־רחוק .8 !בעברית

 מווסת .16 ! כזה הוא ארטיק .14 !המן בן
פנו .19 ! עבודה בהמת צוואר על .18 !הדם
 האדם, אבי .26 ;תנכ״ית חייה .24 ! רמה
 שולטות עדיין בה .28 לפחות! דרוין לפי

 !תל־אביב ליד יישוב .30 !מעצמות ארבע
 בית .34 ! תעופה חובבות נשים ארגון .32

.37 !תשוקה״ ושמה ..........״ ; הכבשים

 אויבו .43 חיילים! מגורי .39 ביצה! בכל
 .48 ! שאול בת .46 ! אפיפיורית הוראה .45

היהו הדת המרת .50 ! לאפודה גולמי חומר
ירק. סוג .53 !יונה חצי .52 !באחרת דית

ה ר ש י ע ס ר ם פ י ר פ  ס
 941 הזח״ ״העולם תשבץ לפותרי

 !26 צה״ל נווה תל־אכיכ, משיח, א.
 1 48 בר־כוכבא פתח־תקוה, רדום, ציון

 עזוז, ברכה ! 340 רחוב יפו, רבינו, שמשון
 גב- רייך, יהודה ! 1757 ת.ד. תל־אכיכ,

 גוש החשמל, הברת עובדי שיכון עתיים,
 נווה• קיכוץ מלמד, שמעון ! 25 בית ׳11

 אדיר, יואל !שאן בית עמק נע דואר אור,
 סעדיה ! 17 השופטים מוצקין, קריית

 אקשטיין, עירית ! 2667 ד.צ. צה״ל, גמרי,
 אילת, דרטיה, צבי 17 מוצקין תל־אכיכ,

.16 ח.ד.

תיאטרון
הקאמרי

הסוס □גלל הבל
 על-ידי נאכל האיטלקי הקש כוכע

 (שי פאדינאר בשם צעיר פאריסאי של סוסו
 לאשר. לשאת עמד בו היום בבוקר אופיר)

 חריפאי). כפרי(זהרירה משתלן של בתו את
 (אביבה לגברת שייך היד, הקש שכובע מאחר

 דבר כוגן), (נתן צעיר קצין עם שטיילה גור)
 — ברלינסקי) (זאב לבעלה יוודע כי שאסור

בחי כולו החתונה יום את לבלות החתן חיב
 הוא זאת בדרך הגדיר. הכובע אחר פוש

 נשפיה העורכת רוזנת של לארמונה מתגלגל
 ״ ל־ ואפילו קידר) (דבורה

 הגברת של בעלה בית
 כשעשרים בעלת־הכובע,

 הולכים החתונה אורחי
ב מקום לכל בעיקבותיו

ה מתנהלת שכך חשבם
 החמורה הבעייה חגיגה.
ש כשמתברר רק נפתרת

 סימטאי) (חנן חרש דוד
 כו־ כמתנת־כלולות הביא

 הנמסר מתאים, בע־קש
לצורכי־אליבי. לגברת

 אדם אין חסדיה שבלי הישראלית, מפלגה
ועבודה.״ לשיכון זוכה

 משמעות על הפירושים אחד רק זה היה
 יותר המקובל הפירוש קאפקה. של סמליו
 המקיפה החדישה למדינה סמל בטירה רואה

 עצמו שהוא בטבעת״חנק האדם חיי כל את
ב להילחם מסוגל ואינו אותה מבין אינו

המיושנים. מושגיו באמצעות קיומו על תוכה
 זעירים, הם במחזה התפקידים כל כמעט

 אלה כמו בזכרון, נחרתים מהם כמה ורק
 על־ שהוחרמה המשפחה בת לנצט, בתיה של
 סירבה מבנותיה שאחת לאחר הטירה ידי

מרים של בכיר, פקיד של לפילגשו להיות

העלי נולד. בוכם
 אויז׳ן של השטותית לה

תו בחייו שסיפק לאביש,
ל סוריה ספרותית צרת

הצר הוודטיל תיאטרון
 התכוונה לא העליץ, פתי

מסג מאשר יותר להיות
 ככל גדולה לכמות רת

 בדיחות״מצב, של האפשר
 כך ומחולות. פיזמונים

ה המחזה את תפס גם
שה מילוא׳ יוסף במאי

ה את זאת בהצגה גיש
ה המוסיקאלית קומדיה

 מסוגה הראשונה מלאה
ה העברית, הבמה על

 תלבושות־פאר, רבגוניות, תפאורות כוללת
קאן־קאן. ורקדניות משתתפים עשרות

ב להופיע הרגילים הקאמרי שחקני כל לא
 במצב כראוי התמצאו ממש, תיאטרון מחזות
 הראשי, התפקיד מפלא אופיר, שי אך החדש.

 שנאגרו הבדיחות למלאי פורקן סוף סוף נתן
 הצ׳יזבאטרון. של הטובים הימים מאז בקרבו

כאלה. דברים בשביל נולד הוא

הדיר □טחנות מלחמה
 הסופר של בספריו האחרון הוא הטירה

 העשרים במאה ביותר הגדול מעורר־הוויכוחים
 קאם־ השלים לא ספריו, ככל קאפקה. פראנץ

 לידידו השאיר ובמותו הטירה, את גם קר.
ל מפורשת צוואה ברוד מאכס ד״ר הקרוב
 ברוד, התפרסמו. שלא כתביו את השמיד
לפר רק לא החליט מצפונו, עם מאבק לאחר

 שני את להמחיז אף אלא הכתבים, את סם
 והטירה. המשפט קאפקה, של העיקריים ספריו

 יסוד על ברוד כתב סיומו שאת בהם, האחרון
 בתיאטרון השבוע הוצג קאפקה, עם שיחות

הקאמרי.
 בעל כגר היה קאפקה רשמי. מינוי

 האחרים, ספריו ככל הטירה, אחד. מיתר
 גיבוריו (כל ק. יוסף של סיפורו את מספר

 אות בעל משפחה בשם נקראים קאפקה של
 השם של הראשונה האות שהיא זאת, יחידה

ל השייך בכפר אחד יום המופיע קאפקה),
 חייו את לבנות נחוש רצונו מסתורית. טירה
 בית בחייו לראשונה לעצמו ולמצוא בכפר

 כי ומודיע משקר הוא כך משום קבע. של
כמודד־קרקעות. הטירה על־ידי הוזמן

 הביורוקראטי המנגנון מאשר להפתעתו,
 הוא אין אך זאת, טענתו את הטירה של

ל מפעם עצמה. לטירה דרך למצוא מצליח
 (אריה מסתוריים עוזרים אליו מגיעים פעם

 בעבודתו, לסייע שנשלחו צור) יוסף לביא,
 מוזרות, הוראות לו מביא בר) (שמעון שליח

 כשווה לחברתם לקבלו מסרבים הכפר חושבי
 (אורנה האדונים בפונדק מוזגת שווים, בין

 ואילו אחריו, והולכת בו מתאהבת רת)1פ
 לקבלו מסרב גור) (מיכאל המועצה ראש

 כל הטירה. של הוראותיה למרות לעבודה
 ואתו — שק. מבלי מתרחשים הללו המעשים

ומשמעותם. תכליתם את יבין — הצופים קהל
 בכיר פקיד במקרה ק. פוגש כאשר לבסוף,

 המוכן מילוא) (יוסף בירגל בשם הטירה של
 מת הוא מדי. מאוחרת השעה לו, לעזור
 הרשמי המינוי סוף סוף מגיע בו ברגע ונקבר

הטירה. מטעם המיוחל
 אחד אמר ״הטירה,״ ז מפא״י זה האם

ה את ״מסמלת ההצגה, בסיום העיתונאים

ל רג 0,פו פ אל״ ו ר מ כ״
ל1ח מלאות מזתדות

 של הדקות עשר תוך המעצבת ברנשטיין־כהן,
 בלה, זקנה של נהדר תפקיד הצדדית הופעתה

 ממשקל גדול חלק המעביר מילוא יוסף ושל
 מופיע. הוא בה האחרונה לתמונה ההצגה

 יוסף של הראשי התפקיד הוא הכלל מן יוצא
התפר בעודף שילה יצחק משחק אותו ק.,

 הולמת שאינה קרבית, ורוח זועמות צויות
המחבר. כתנת את ביותר

רה ד
למשהו סמל

 1 דידי :גוגו
? מה :דידי
 1 מנאן נלן בוא : גוגו
 1 אפשר אי : דידי
 7 מדוע :גוגו
1 למראל מחכים אנו : דידי

ו ם אנ כי ח ל מ א ר מ  דומה מחזה הוא ל
 הסיפור להמירה. השוני, כל עם רבה, במידה
 בכלל! קיים שהוא במידה לחלוטץ, שונה

 פרג (נתן סמרטוטים לבושי קבצנים שני
 הדרך אם על עץ תחת מחכים פוקס) ויהודה
 !מהדורת מעין מסתורי, מראל של לבואו
 שאינו העתיק׳ אלוהים של העשרים המאה

 בשם בטיפוס פוגשים הם במקומו לעולם. בא
 את כנראה המסמל — יונג) (אליעזר פזאל

 לאקי הנאמן, ובעבדו — הזעיר־בורגנות
ה ממולאות מזוודותיו נושא שביט), (עדנה
 ברור לא משהו, הוא גם כנראה המסמל חול,

הקב שני מבלים הזמן שאר את מה• בדיוק
עצמם. לבין בינם סמליות בשיחות צנים

 שני : להטירה בולט דמיון קיים זאת, בכל
 עצות, אובדן של באווירה טובלים המחזות

 שאין עלילה של יסוד, לה שאין תקווה של
כלל. קיימת איננה ושלפעמים ברור, מובן לה

ם א ך ה ל מ ם ה רו  הישראלי הצופה ז עי
 בבמה מביט למראל, מחכים אנו את הרואה

ב בטוח להיות יכול אינו לעולם במבוכה.
ש אירי בקט׳ סמואל הטופר כי אחוז מאה

מש לומר ברצינות מתכחין בפאריס, השתקע
 ל־ שהחליט או רב, בכשרון בלתי־מובן הו

ולהו רב, בכשרון התיאטרון צופי לכל ללגלג
ה מן הילד יימצא לא ביניהם כי להם כיח

 ״המלך !ויצעק שיקום האנדרסנית אגדה
!״ עירום הוא

 יפה עלתה זירה בתיאטרון ההצגה אולם
 לא אלמז מיכאל הבמאי לרשות זאת• בכל

 שיכול היקרים הטכניים האמצעים אותם עמדו
 התיאטרון של החדש באולם להפעיל לינדברג
 את להפיק הצליח זאת לעומת אך הקאמרי,

 שבהצגה הצעירים, שחקניו מצוות המכסימום
ל כראויים לראשונה עצמם את הוכיחו זאת

הנעלה. המקצועי תואר


