
^ 0 ^ x > 0 0 פ ^ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x סז0סזז ס ? >ו >ו ס^ ס ג0ס0ס ^

ד׳ החג שבוע ו תאחוריי
 אין ורצוצה. עייפה את
 השבוע שדווקא סיבה כל

ו עייפותך, על תוסיפי
ולהו להתרוצץ תמשיכי

 לא־כלום. על אנרגייה ציא
ה את (צלי היטב, נוחי
מן הפיגור להשלמת ז

_________ ואיגרי בקריאה, שלך
 ה״ החודש לקראת כוח
 כך כדי עד שתזניח ייתכן לא טלה: בן בא.
גבול. יש לסבלנותה גס — זוגך בת את
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ל עליך יהיה השבוע
יו ומחושב קר היות

אחר. זמן מכל תר
 בין עתה מהלך אתה

 ואי- רבים, חתחתים
ב הקלה תשומת־לב,

 לך לגרום עלולה יותר,
א תהום, לתוך לפול

ל־ תוכל אם שפק שר
בנקל. ממנה החלץ

 איש על יהבך את מלשים כמו-כן היזהר
מהימן. אינו שלך השיפוט בושר — אחד

★  ★  ★

טחת אינן  אימרי בו? בו
נן זאת! לו  מאמינה אי

 השתיקה לו! אימרי לו?
מה, אומרת אינה  אן מאו

ה שמסתתר מה  מאחורי
, דווקא להתנקם עלול  בן

מת אינו שהוא משום
 את ולשאת להמשיך כונן

במש נאשם כאל היחס
 זאת, עם יחד רצח. פט

 כדאי אף ואולי הדברים, את שתשקלי מוטב
שהו עם להתייעץ שקולה. דעה בעל שהוא מי
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ו — פחות דבר השבוע
לק עשוי אתה הקשב!

ת לגמרי לוט, א רה, ק מי  ב
תרון המפתח התעלו לפי

ב אותך המעסיקה מה
מן  תקלוט אס האחרון. ז
 בו תשתמש המפתח, את

 לפתור 'ותצליח כהלכה,
מ התעלומה. את סופית

 הבחינות שאר בכל צבך
מ המזל שבוע אריה: בת פלאים. ישתפר

להתמרד. מבלי אך שאנס, לו תני אחורייך.

★  ★  ★
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 והמחייב, המפתיע שהשינוי, ספק אין
 בכך א ולא-שקט. לעצבני אותך הופך

 לחלוטין. בלתי-צפוי היה זה פלא; כל
ה את תבחון אם אן

 ובקור־ בשקט מצב
 שתוכל ספק אין רוח,

ק תקופה תוך לצאת
 המלך, דרך אל צרה

ה מלוא את ותפיק
 להפיק שניתן הנאות
הרו במישור ממנו.
 מתגבר אתה מאנטי

 שהיתה האכזבה על
 כאן גם ;חלקך מנת
מפלקחת. בעין העתיד את שתראה ודאי

סאמ״ס
בר 23 טמ - בספ

בר 22 טו ק או ב

★  ★  ★

ם  ה־ הוצאת את מנעו אשר הרבים, העיכובי
מן מ־ה מתכנן אתה אותה הגדולה עיסקה  ז

יס — הפועל אל רב כה ^
ה ראשית לקראת תיימו
 כמו פתח, הבא. שבוע
במשא־ רב, במרץ תמיד,
מתן  ספק ואין הסופי, ו

תש קצרה תקופה שתוך
ה כל על להתגבר כיל

ת קשיים קודו הנ השנו ו
וה־ — במחלוקת יות

 בד־בבז תושלם. עיסקה
מדורשי היזהר זאת, עם - *

ם חללו רעתך;  מיש־ לכל בקוצר־רוח ממתיני
מקומך. לתפוס כדי ביותר, הקטן ולו גה,

עקת
ר 22 ב טו ק או  ■ ב

מבר 22 בנוב

★  ★  ★

 להימנע קשת, בני עליכם, יהיה השבוע
 חיי־ לשכיח הנוגע בבל כלשהי מפעילות
- מוטב שלבם; האהבה

 שבוע במשך הימנעות
 תקופת לטובת אחד

 מאשר כולה, האביב
ה הפעילות המשכת
לג העלול מצב רגילה,

ניכ בעיות לבם רום
קצ תקופה תוך רות
 קשת, בת את, רה.

 בחיי־ שתתרכזי מוטב
 ובמיוחד שלך, הרוח
 הטוב אתה, ואילו בקריאה. שתרבי בדאי

בשרונותיך. לפתח המשך — עבורן ביותר
★ ★ ★

קשת
במבר 23  ־ בנו

בדצמבר 20

 בבר שאם לך נידמה
ב ובבן, כבר. אז —

מ מאוחר יהיה טרם
ההידר את בלום די,

 במיד- המהירה דרות
במי גם הביזבוז. רון

 אל הרומאנטי, שור
ש למחשבה תיתפס

 יותר להספיק תוכל
 בן־תמו- שיכול ממה

 צי- לאחר שקיבלת, המיכתב רגיל. תה
הפתעה. בחובו טומן ארובה, בה פייה

 הפתעסיז מלאה תהיה הקרוב השבוע תחילת
ת  אתה לו הטלפון גדיים. בן עבורך, נעימו

מן ממתין ״.  - רב כד! ז
 המיכתב סוף־סוף יגיע

ה ובו מחו״ל, המובטח
יצ — הנעינזר בשורה

ם לן פה  או שני ביו
 היא — והעיקר שלישי.
ן להצעתך, תיעתר ש כ

ייס שלן האושר מעגל
עו גרייה, את, גם גר.

: מזל שבוע בפני מדת
להסתח לא רק היזהרי

ת הזמן את ולנצל רר, עילו  המיב־ .ובשכל בי
שנדמה. כפ קשה אינו עומדת את בפניו חן

 ־ בדצמבר 2ו
אר סו בינו

★ ★ ★
 עליכם, יהיר החודש, בל ובעצם השבוע,

 או רטובים ממקומות להיזהר בני״דלי,
ומהבט ;מיקווי-מים

הנית מעורפלות חות
 לא אנשים על-ידי נות

 יהיה בדאי מוכרים.
ש זו בתקופה דווקא
ב חייבם את תנהלו

 בין איזון תוך שמרנות,
 והיצרים הדחפים בל

תהנו בן רק שלבם.
_______ מ- מושלמת בצורה

ה וציוץ האביב שמש
 בדאי המתי־-ב, הקיץ לקראת ציפורים.
מתאימה. מלתחה על לחשוב להתחיל

★ ★ ★
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בפברואר ו8

 האחרון העבודה פרק
הת הנוכחית לעונה

ל נרתמת ואתה חיל,
 הרגיל במרץ עבודה

 להתבלט נסה שלך.
 ותן שיותר, כמה עד

להר אותך לסובבים
 תוכל כן רק בן. גיש

 בחיבה סוף־סוף לחוש
 ע- המושפעים ובחום י*

 בין יותר להשתלב כדי עבר. מכל לין
שלן. בלבוש תתהדר אל לעבודה, חברין

לעבודת, .מחבריך אחד
ל לאחרונה ניסת אשר

 ועשת איינר, התמודד
ת זאת שנו יפ רבה, בעק

 לאפיקים מירצו את נה
תה שוב הדרך אחרים.

כ אן לפניך, פנוייה ית
 של אתגרים ללא עצם

 זאת בכל נסה ממש.
ה על ולשמור להמשיך ־׳

ח, עד הגעת אליה הגבוהה רמה  בעיקר נ
די פחות דגים בת המתמדת. התחרות בשל

 תוכלי בה הדרך זו מעשים. ויותר בורים
ך ת. הנוכחי שאיפותייך את להגשים  בדבר״

אלייך. בקרובים לפגוע לפעמים עלולה את

אר סי בפברו
רירס: •י

דויד מגן בעד הצלב!
)15 מעמוד (המשך

 בשנה מדינת־ר,צלבנים עם ,21ה־ שנתה בתום מדינת־ישראל, את להשוות קשה קצת (בכלל,
, .)200ד,- או 100וד

הצלבנית המגבית
המאוחדת

 העליון הייחוד היה מה כל, קודם לקבוע, צריכה הצלבנים מדינת עם השוואה ל
בהיסטוריה. המדינות שאר מכל נבדלה במה שלה, ^

 כל בארץ־הקודש. שלה כראש־גשר הבינלאומית, הנצרות על־ידי הוקמה הצלבנים מדינת
 החדשים העולים ועל מחו״ל, אליה שזרמו והתרומות המגביות על התקיימה חייה ימי

 היתד, לא וממילא מארץ־הקודש, המוסלמים גירוש לשם הוקמה ה־א אליה. שהצטרפו
בשלום־קבע. עימם לחיות מסוגלת

 מלחמה של כמצב זה, במרחב זר נטע ונשארו היו הצלבנים :כקיצור
בנכר. הנוצרי כעולם ותלויים המרחב עמי עם

שונה. שתהיה רוצה אינו גם והוא זו, מבחינה שונה ישראל כי טוען אינו פראוור
 בהווה ישראל של מצבה בדיוק שזהו כפירוש מקבל הוא להיפר:
נכשלו. ׳שהצלבנים בעוד נצליח, זה שבמצב טוען *ק הוא ובעתיד,

ת : פראוור בשאלה: להתגלם עשוייה ההקבלה אך אנאכרוניסטית. אינה ״הציונו
רן להבטיח מסוגלים אנחנו האם או בין בינינו הקשר את ימים ל (העולמית)? היהדות ו
תנו אידיאולוגיה, אינה שהיהדות אלא מתמיז) משותף מכנה להבטיח רק היא ובעיי
תנו תראה שהיהדות ולהבטיח היהדות, מן כחלק עצמנו את לראות היהדות עם  או
תו כשייכת מדינת״ישראל את אלא עצמה, של אינטגראלי כחייק רק לא  של למהו

היהודי.״ העם
 עם בשלוב קשורה נורמלית, מדינה תהיה שישראל רוצה אינו פראוור אחרות: במילים

חוץ. בגורמי בלהי־תלוייה עימם, ממיסחר מתפרנסת שכניה,
 ועד, לעולם ישראל, של עתידה כל ואת קיומה עצם את מתנה הוא
מחו״ל. יהודי וכסף יהודיים עולים של בלתי־פוסק זרם שיבוא ברד

 ואף יוכלו, בחו״ל יהודים מיליון 10ש־ הביטחון מניין כך? יהיה שזה הביטחון מניין
 מה בדיול לציונות יקרה שלא הביטחון מניין דור? אחרי דור לנצח, יש־אל את לקיים ירצו,

 הכמו שהיהודים למדינה, העליה תיפסק דורות שניים־שלושה שאחרי — לצלבנות שקרה
 הרחוקה, למדינה הדאגה את וישאירו אחרים, ולעיסוקים אחרים ליעדים יפנו אז) הנוצרים
, יי ־ ולרבנים? למשוררים ניצחי, במצור הנתונה
 הציונית ישראל כי למעשה פראוור קובע בבד, להרגיש מבלי כך,

 הסכנות אותן בצל חייה בל שתחיה מובהקת, צלבנית מדינה היא
לה. שמחוצה בגורמים תלוי יהיה קיומה שעצם קודמתה, במו

״אל־פתח״
ועבודת־אלילים

 עבד- של האידיאולוגים ובין החדש פרס־ישראל בעל בין מהותי הבדל אין זו בחינה ץץ
הסיכויים, בהערכת רק ביניהם נחלקים הם ואל־פתח. ^/אל־נאצר

טוען הרי הצלבנים, כסוף ״בהכרח״ יהיה ישראל סוף כי טוענים שהערבים בעוד
דבריו את מסיים הוא יותר, משכנעים נימוקים ובהעדר שונה. יהיה סופנו כי פראוור

האחרונה. האופנה לפי פסבדו־דתית, יהודית במיסטיקה
* ו ו א ר ד והיה הצלבנים) שלטון (בימי בארץ־ישראל שהתגורר ״רמב״ן, :פ  ע

שממו הפסוק את מפרש בה, למתרחש | : אויביכם׳ עליה ,ו י כן כ . . יצאנו מאז .
שון, אומה (הארץ) קיבלה לא הארץ מן ^ לאל ואין להושיבה משתדלים בולם ול
. ידס 1 . בינו את! מקבלת ארצנו א־ן . ״אוי . . .

כיותר. מוזרה אסמכתא זוהי איש־מדע, מפי
 הוא הרי אחרים, עמים לקבל מסרבים הארץ של והחולות האבנים כי פראוור מאמין אם

 להתנחל מזרים המונע הוא ישראל אלוהי כי סבור הוא אם כמשמעו. פשוטו עובד־אלילים,
אגודת־ישראל. של בישיבה מקומו הרי בהצלחה, כאן

 את כבשו הערבים ההיפך: את פראוור, של הצער למרבה מוכיח, האובייקטיבי המדע
 שאינה רצופה תקופה — שנה 1300 מזה בארץ חיים הם ומאז השביעית, במאה ארץ־ישראל

בה. היהודים של ישיבתם תקיפת מאורך נופלת
להם. הפריעו אלוהים ולא האבנים לא

נהיה לא
!בצלבנים

ם ^ ך א י ר  פראוור? מדברי שנובע כפי הצלבנים, כגורל להיות ישראל גורל צ
לא. בהחלט 1 1

 אהדת דרך על ולעלות הצלבנים, משגיאות ללמוד יכולה ישראל בי
הקיים. המימסד ושל פראוור של תפיסתו את הנוגדת דרך - לגמרי

 המוסלמים עם לשלום שחתרו זאת, לעשות שניסו אישים היו עצמם הצלבנים בין
נורמלית. כמדינה במרחב, ולהשתלבות

 סראוזר צלאח־אל־דין. עם ברית לכרות שהשתדל טריפולי, רוזן ריימון, היד, מאלה אחד
 הקיסר דומות, כוונות בעל מנהיג בולט, בזילזול מזכיר, הוא זאת לעומת אותו מזכיר אינו

 אחרל בדרכי־שלום. לצלבנים ירושלים את החזיר זה איש ירושלים• מלך השני, פרידריך
בקרב. שאבדה
 לפעול מסוגלים היו לא הם שלום־קבע. של רעיון כל דחה הצלבנים של המכריע הרוב

 אלופי־הצבא, אנשי־הדת, מהם. זאת מנער, שלהם שהאידיאולוגיה מפני השלום, למען
האירו התרבות של כראש־הגשר עצמם את ראו הם למלחמה. שאפו כולם — הפוליטיקאים

הערבים). מתרבות בהרבה נפלה שתרבותם (למרות במרחב ההשתלבות מרעיון סלדו פית׳
הדבר. אותו את בדיוק לעשות מציע פראוור

התיכון?!״ במיזרח המערבית התרבות לפיד כנושאי אותנו רואה אתה ״היזם נשאל הוא
ת מבחינה ״בהחלט. :פראדר לוגי אירופית־ תרבות נושאי בהחלט אנחנו טכנו

| ת | כון.״ במיזרח אמריקאי התי
 הדתית־ היהודית, המסורת עם המערבית הטכנולוגית התרבות את למהול מציע הוא

בעיקרה.
הצלבנים. במובן, עשו, בדיוק פך
 אפילו לשלום, חתירה של שלום, של אפשרות של שלום, של לרעיון זכר אין דבריו בכל

 פרסי־ הענקת ערב ישראל, של במימסד פופולרי אינו שוב בזה רעיון לשלום. כמיהה של
.21ה־ ביום־העצמאות ישראל

 הולך הוא אולם שנה. 800 מלפני נושאי־הצלב את משמיץ פראוור
 ולהתפתחות לביטחץ לקיום, ישראל תיקוות ואילו כדרכם. כדיוק

 על ולעלות הצלבנית, הדיר את לפסול בנכונותה בולה כל תלוייה
ופתוחה־למרחב. שואפת־שלום נורמאלית, ישראלית לאומיות של דרכה


