
 המוסקטרים ארבעת תמונת את זוכרים
 ירושלמי? באוטובוס שנמצאה המזוקנים

באמת. קורים כאלה שדברים מסתבר
 הבחור של מכתבו אלי הגיע מכבר לא

התמונה. את מדכאות) (בלי שאיבד
כו חיי,״ שנות ושלוש עשרים .בכל

 כה מספר מעודי זוכר .אינני הוא, תב
 ערעור כדי עד נב טפיחות של גדול
 פרסום עקב שספנתי כמו השדרה, עמוד

 שלושת עם מצולם אני בה התמונה
 הזה?״ להעולם הגעת איד .חיי׳ חברי.

 תנוונתך את ראיתי יודע? אתה .שמע,
 קצרה באמת היא היריעה הזה.׳׳ בד,עולם
 עלי, שניתכו השאלות מבול את מלהכיל
 להם שקשה חברי שלושת על וכמובן

הגדולח. הפירסומת עס להשלים
 במתכוון שלא לי גרמה זו ,פירסומת

 העולם קוראי הם רבים מה להיווכח,
 לי שחעירד מאלה 90כ־ בירושלים. חזה
 לי מוכרים אינם התמונה, פ־ירסום על

 את שלקחתי מרגע לעניין: ועתה כלל.
 לדעת הסקרנות אותי תקפה ליד, העתון

 וח־ ,התמונה את שמצאה האלמונית מי
 לעצמה. מאשר יותר לחברתה ״דואגת׳׳

 היתה שלי שבארנק חושבני מזה, חוץ
 מכתב גבי על היתח שכתובה כתובת גם

אלי. שנשלח
 לא שהארנק על מצטער אינני .מילא, '

ה עצם בעיות. ובלי בהקדם לי הוחזר
 הזה, להעולם נשלחה שהתמונה עובדה
 קוראותיו על נמנית זו שבת לי מרמזת

 לחיות חייבת כזו ובת השבועון, של
*מעניינת . . .

★ ★ ★

ל, פ ? מי ר י אי

 אלי נכתב )998/1099( השבוע מכתב
ממכ לאל, תודה שונה, והוא אנגלית,

 בס־ תריסר מקבלת, שאני רבים תבים
רמזה:

רותי, אליך, הוא זה ״מכתב
 מוזרה ובעייה רות׳ בעייה, לי ״יש
ש משום לי, שתעזרי רוצה אני למדי.
מומ כעל עליך המליץ הישראלי ידידי

זה. בשטח חית(??)
 מניח אני נערה? לי למצוא ״התוכלי

ך... ביותר, מקורי שאינני א
 הוא: אודותיה יודע שאני מה ״כל

 תל־אביבית, היא )1.(
מיכל, הוא הפרטי שמה )2״(
 בית של שביעית תלמידת היא )3״(
תל־אביבי, תיכון ספר
 ביום האטום בתערוכת פגשתיה )4״(
.21.9.56 ששי,

 נאים, שמיים נאה, בוקר את, ״מבינה
 היא יותר? צריך אתה מה נאה. נערה

 בוקר — לה ואשר בעיני. חן מצאה
 נאה אפריקאי ודרום נאים שמיים נאה,

.. זה — מצא אני שגם חושב אני אני.
בעיניה. חן תי

 אותה? למצוא כיצד היא: ״השאלה
 פנים כל על שלך. עבודתך כבר זוהי

אתי. תתקשר שהיא לחשתדל
 לבי ממעמקי הערכה וברגשי בתודה
המאוהב,

0*0
 מהי שמו, את כאן שאפרסם חשבתן

 מיכל. אל רק נשואות עיניו פוצ׳רה!
אוהבייך? לשלום תשאלי הלא מיכל,

★ ★ ★

מושלם בקיצור,

רגי נערה שהיא טוענת )998/1100(
ו בצבא, עתה נמצאת היא בהחלט. לה

מת לכן ההוראה. הוא בחיים מקצועה
פסיכולוג ספרות, באמנות, היא עניינת

 בבחורים. גם תפחדו, אל וחינוך. יה
 עם להתקשר רוצה היא לכך, ובהוכחה

30ל־ 24 בין נע שגילו בחור
 חן אף שוגות נראה, וחיילות, מורות
הנכ הגבר של תכונותיו על בחלומות

״פי )?998/000( איתו רואה כיצד סף,
בקי וגבוה. נאה הומור, חוש בעל קח,

מושלם.״ צור:
★ ★ ★

אומרת שלו אמא

 בעייה מהווה שהוא מספר )998/1101(
 חברה... לי ״אין חמורה. סוציאלית
 יש לכולם ליענקלה, לאיציק, למוישה,
 בחופשות, אין. לי ורק אלף, חתיכות

 בנות מחפש ערירי, אני לומר׳ צורך אין
 בצ־ או תל־אביב בדרום ובלילה, ביום
 אומרת שלי אמא לשוא. אבל פונה.
 לדבריה. ואסכים רגע עוד אבוד. שאני

 אולי עזרתך. את לבקש החלטתי כן על
 בן אני — זקנה לעת לי ;/כת יתחיל

עשרים.
 ובאמתחתי בי שיש איפוא, ״פרסמי,

 בגרות..׳׳ תעודת לב, טוב יופי, פקחות,
בקי סוף. לאין מעלות עוד מסרט הוא
סוציאלית? בעייד, לפתור רוצה מי צור,

★ ★ ★

פנטסטית שטות
 כותבות במדור,׳׳ קוראות אנו ״לעתים

כות בת או בן ״שאיזה ),998/1102(
במ להם. חשובה החיצוניות שאץ בים

מ פנטסטית, שטות זו מכבודם, חילה
ה  יסלחו בחיצוניות. משתקף שהאופי ני
 לבטח שדעתם מכוערת, חזות בעלי לנו

ל להם לחסוך יכולים הם אך אחרת,
הקריאה.״ את מפרע

גילן, את ציינו לא הללו הנערות שתי
 לא דבריהן, לאור לנחש קשה לא אך
נח ״נורא אחרות, כרבבות הן, כן?

 ,18־19 בני עם להתכתב רוצות מדות״,
תמונות. שישלחו בטח! עוד? מה ונחשו

★ ★ ★

זקן? שהוא אמר מי
 הכותבים רוב כי טוען )998/1103(
 את עתה הממלאים נערים או הם אלי,

 המחפשות 16 בנות או בצבא, שירותם
 צנחנים, אקדמאית, השכלה בעלי בחורים

אתו. להשוויץ שאפשר אחר אחד כל או
 איננה הוא, אומר שלו, השכלתו
 (נורא, בלבד. תיכונית אם כי אקדמאית,

 הקדיש עברו שאת משום וזאת לא?)
 כל כי טוען הוא הנגב. ולבניית לפלמ״ח

מחפ נערות שאותן ההרפתקות אותן
 — עליהן מספרים נערים ואותם שות

 אומרת זאת אין אך מאחוריו. כבר הן
 גבו וגם האח ליד היושב זקן שהוא
 המפורסם. בשיר כמו כחטוטרת, כפוף
 כי חושש הוא שלושים. לו מלאו טרם
 מעוד אינן אלי, הכותבות הנערות רוב

 העשרים גיל את שעברו בבחורים יינות
 ועליכן צודק, לא שהוא מובן ושתיים.
זאת. לו להוכיח

©לן הסיפזם

 צה״ל, ,2119 צבאי דאר עודד, אמיר
 חמאושרים הברנשים מאותם אחד חוא

 כזו יפות כה נערות תמונות חמוצאים
 דבריו: וחרי שלפניכם.

 זו ורק זו שדווקא לומר רוצח ״איני
 וחתמונה היות אבל שלי, חמיפוס היא

 בח לחנות שמח מאד הייתי לידי, חגיעח
 במלת את למצוא וכמובן, אחרים, גס

חתמונח.״

אמנות
ציור

הקיר אל הטיבוס
ב הנאצי המשטר החליט ,1938 בשנת
 היהודים כל את המדינה מן לגרש גרמניה

 של פולין הפולני. הגבול אל פולין יוצאי
 התלהבה לא השנייה העולם מלחמת ערב

 עשרת המגורשים. היהודים את אליה לקבל
 המגורשים היהודים אלפי

חוד למשך איפוא, נתקעו,
 הגבול בעיירת רבים שים

 בו מקום סבונצ׳ין, הקטנה
 מתושביו יותר מרובים היו

 ושוכנו המקום׳ של הקבועים
 ו־ גדולות באורוות זמנית

ציבוריים. באולמים
 גם נמצאה המגורשים בין

 לי־ בנה עם וולץ, משפחת
 שגדל לנער, .13ד,־ בן או,

 היה לא בגרמניה, אפן בעיר
הסדי שלימודיו כלל איכפת

ה העממי בבית־הספר רים
 אדרבה, לפתע. נפסקו גרמני

 היד. שיכול כך על שמח הוא
ב כטוב זמנו את לבלות
 בעיניו טוב שהיה מה עיניו.

 בלתי־פוסקת התבוננות הוא
 פרלי הציירים של בעבודתם

המו יוצר (כיום פלציג
ב ביותר המפורסם זאיקה

 (כיום גלבארט ודן ישראל)
 השבועון של הקריקטוריסט

 פנימי הספר ומחבר בקיבוץ
 בין הם אף שהיו בהחלט),

בעבו וו־,ועסקו המגורשים
 הג׳וינט למען גראפיות דות

 את אז שפירנם האמריקאי,
המגורשים.

'״א שחקן. כיגתיים,
 הראשונים המורים היו לה

 השבוע נזכר לציור,״ שלי
הוח ששמו מסבונצ׳ין, הנער

 בזם. לנפתלי בינתיים לף
להת לי נתנו פשוט ״הם
עושים.״ שהם במה בונן

ב־ בילה שבה בסבונצ׳ין,
 נוסף: כשרון בו נתגלה מחייו, חצי־שנה זם
 תיאטרון־על־רגל־אחת, הקים ילדים קבוצת עם

 ה־ את שמילאו היהודים, קהל בפני הציג
 שחוברו מחייהם מערכונים ערב, ערב אולם

 גם מוקדמות. חזרות ללא עצמה, הבמה על
 של הנלהבת לביקורתו בזם זכה כשחקן
 התיאטרון חיינס. הוורשאי היהודי .העיתון
 עד זו מביקורת התרשם בווארשה היהודי

 ולשחק לבוא הנער את שהזמין כך, כדי
 ארצה לעלות העדיף בזם אך במתו. על

 20 במיוחד שהשיגה עליית־הנוער, במסגרת
 מוכשרים ילדים קבוצת למען סרטיפיקאטים

 ילדים העלאת של המפעל את בכך ופתחה
ה הגיע זה, למפעל הודות לארץ־ישראל.

 הגרמנית הפלישה לפני חודשיים לארץ נער
 לגימנסיה החבורה כל עם הוכנס לפולין,

הרצליה.
מל בפרוץ במפקדה. שטיפוד־כלים

 מאחורי עבודתו את בזם זרק העולם, חמת
 היישובים למשטרת להתגייס החליט גבו,

 :בעוכריו היה הדל גופו אולם העבריים.
 בטבריה, התייצב שלפניו הבריטי, הרופא

 צנום־ 17ח־ בן הנער את לבדוק אפילו סירב
הגוף.

 במחנה עבודה בזם קיבל ברירה, באין
 כ־ כצייד־שלטים. חיפה בקרבת בריסי צבאי

ל סוף סוף לגשת החליט משם, שפוטר
לירו נסע הוא האמנותי. ייעודו הגשמת

מעבו חסכונותיו לא״י, 20 כשבכיסו שלים
 ארדון־ברונשטיין, מרדכי בפני והתייצב דתו,
בצלאל. לאמנות בית־הספר מנהל

 בזם, מספר בחשד״, בי הסתכל ״ארמן
 לבית־ אותך שאקבל נניח מילא, ״ואמר:

 בזם תחיה?״ ממה אבל כסף, בלי הספר
 אפילו לחיות אפשר כי מהרה עד גילה

ב מתגורר בעודו במסעדה. משטיפת־כלים
ב מחנה־יהודה בשכונת חסר־חלונות חדר

 בפעם שמע בצלאל, בשיעורי ביקר ירושלים,
 מאטים, כסזאן, ציירים על בחייו הראשונה
 על ידע לא אז שעד פיקאסו, או אוטרילו
קיומם.

הלימו תום עם חלוהט. הפח צריף
 בלתי־רגילה. עבודה בזם מצא בבצלאל, דים

 להשתלמות סמינרים שהקים רוטנברג, מוסד
הח בקפריסין, המעפילים במחנות מקצועית

 בזם לאמנות. קורס גם שם לארגן ליט
 צריף־פח קיבל הקורם, את לארגן שנשלח
 רק אפשרית היתד, בו שהעבודה לוהט,

הערב ובשעות המוקדמות הבוקר בשעות

 הצליח הקשים, התנאים למרות המאוחרות.
 בתוכם מתמידים, תלמידים 30 לרתק הקורס
ברנשטיין. משה הצייר

ב ההשתלמות אנושי. סכל שרידי
 ״לא המלחמה, תום עם שבוצעה פאריס,

 המשיך הוא בזם. לדברי כלום,״ לי נתנה
 הארץ מנושאי בציורים במרחקים גם לשקוע

והתנ״ך.
 בין זמנו את בזם חילק ארצה, בשובו

של גראפי ביצוע לבין שלו באטלייה הציור

ש חהדר תערוכת כמו גדולות, תערוכות
 תצוגה תיכנון בבית־דגון. השנה התקיימה

 לוחמי בבית והמרד השואה מוזיאון אחרת,
 של ביצירתו מכריע לגורם הפך הגיטאות,

המסמ בין שבילה החודשים שלושת בזם.
 האנושי הסבל מן שנותרו והמוצגים כים

 בל־ חותם טבעו אדמות עלי ביותר העמוק
יותר. המאוחרות יצירותיו על יימחה
תמו שתערובת בזם, הפאר. קיר קל
 צ׳מרינמקי בבלריית השבוע נפתחה נותיו

 שעליו הזמן על מצטער איננו בתל־אביב,
 תערופות*. כתיכנון גראפית לעבודה להקדיש

 הדברים אחד ״זה הוא, אומר ״אדרבא״,
 בצייר, שאני, ההרגשה את לי המקנים

ולחברה.״ לציבור נחוץ
ה כמשרת הצייר■ של זו, תפיסה מתוך

 היא תקוותו מכך. ליותר שואף הוא ,חברה
המיו ציורי־קיר, של לצייר בעי׳קר להפוך

 לדעתו וזו ציבוריים, מקומות לקשט עדים
 בכלל. הציור אמנות לעתיד העיקרית הצורה
 נסיונות של בשורה בזם החל זה, לצורך
ב מוצגים מהם שכמה לציור־קיר, טכניים

 בצבעים מבוצעים אלה ציורים תערוכה.
 ימים להאריך המסוגלים חדישים, סלאסטיים

 בעודם עליהם מוסיף כשהוא קיר, כל על
ל הבאים חרטניים, רישומי־עיפרון טריים

הרישום. מאופי משהו הצבעוני לציור תת
 בציורי לעסוק ״רוצה בזם, אומר ״אני״,

ה ציורי באמנות הקטן המסחר דלא־ניידי.
 הקיר ציורי רק רוחי. למורת הוא שמן

 לחברה נחוץ כאמן, אותי, לעשות יכולים
 אני לוקסוס. הוא השאר כל חי. אני שבה
 לאיבוד הזאת במדינה הלכה שלדאבוני סבור

 הארכיטקטים באשמת בלתי־חוזרת, הזדמנות
 מדינה להקים — והיא יחד, גם והציירים
הצי בנייני וחדישה. יפה מראש, מתוכננת

 יכול היה זה כל — הערים הקיבוצים, בור,
 מחשבה מתוך נבנה אילו כפליים יפה להיות

מראש״. נכונה אמנותית
 ערים בבניין להשתתף בזם: של שאיפתו

 בציורי־קיר חדשים ומפעלי־פיתוח חדשות
מ הוא בינתיים, הגיבור. בנייני פני על

הרא לציור־הקיר תרשימים יום יום שרטט
 הבאר את לפאר העתיד אצלו, שהוזמן שון
 א/ק החדשה, הישראלית הפאר אוניית של

הרצל. תיאזדור
 מובנר אבא של דמותו ציור :1כ ובמו *

 ישראל של וציורו )828( הזה העולם לשער
).880 הזה (העולם גלילי

כזם של רישום
לא״י 20ב־ אמנות לימוד

•98 חזה תעולם


