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 זקנים לעצת שמע
 זו בדרך ממן. וחכמים
 על להתגבר תצליח
 ולהימנע רבים, קשיים

 זכור טעויות. מעשיית
 משגי־ לומד הטיפש כי

 חכם ואילו אותיו״הוא,
ה של משגיאותיהם

 זו אמת־חיים אחרים.
 חייך לגבי גם נכונה

 אם וגם הרומנטיים.
 אל — מפלה אצלה שספגת לך נראה

 כי מורים כוכביך שוב. נסה תתייאש,
 הסיכויים כל קיימים בסוף־השבוע דווקא
וסדר. נקיון על הקפידי להצלחה. שתזכה
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 את בה תקופת־האושר

 אס — נמשכת מצוייה
 קטנים ענני־סערה כי

 בצורת באופק, מופיעים
עבודה, התחייבויות

 או נושים עם פגישות
טו ידידות עם מריבות

 אל או במיוחד. בות
 את עז רצון עם דאגה,

 זה מכל לצאת עשוייה
 עוסקת את אם בשלום.

 עם לגמור דעי — מקבילים רומנים בשני
 כך אותו להסוות לפחות או מהם, אחד
 ולא החבילה כל להתפוררות יגרום שלא

מסו חודש זהו ומכאן. מכאן קרחת תצאי
ימין. ברגל אותו שתתחילי ומוטב בך
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 • במבו־ נמצאת בת״זוגך

אפי ואולי נוראה, כה
 מוזר ממש במשבר. לו

 להבחין הצלחת שלא
לנ כדי פה. עד בכך
 ממצבה לחלצה סות

מת היא אותו הקשה,
 ממך, להסתיר אמצת

חזי עליה תסתער אל
באי בחר אם כי תית,

בי תוך ממושך, גוף
 תגיע כך ;והסחה הטעייה פעולות צוע
 את תלבנו ויחד ממש, בעזרתה היעד אל

 זוגתך, למען תפעל לא אם המצב.
 כבר החוצה לפרוץ עלול המשבר
שני. ביום או ראשון ביום השבוע,

¥ ¥ ¥
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סאזנ״ס

 זה השבוע ובכן, לזה? תגיע שלא חשבת
 ארוכים מאמצים לאחר רק אבל קורה.

 ידידים ובעזרת וקשים,
 שיש כלל ידעת שלא
מת מועט לא כסף לך.

ה החיים לשינוי לווה
 הלא־ בעתיד לך צפוי

מי !היזהר אבל רחוק.
 את לקלקל זומם שהו

 האוהב ואתה, השורה.
 המצב את לנצל תמיד

 עשוי למכסימום, עד
 בהרפתקה להסתבך
 כאב־ראש, הרבה לך שתעלה מיותרת,

 הנאה. מעט לך תגרום כי אם
 רחוק. ממקום בלתי״רגיל למכתב צפה
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 על להתגבר לך תאפשר רוחנית עירנות

 ובלתי-צפו- צפויות התנגדויות מיני כל
 אם מבריק, רעיון יות.

 תיכנון על-ידי יבוסס
 את לעצב עשוי לעומק,
בצו־ הציבורית עמדתך
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ס ק מ ק & מ בכו הכל את עשה מ
ובמו-ידיך. עצמך חות
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 ד, עד ג׳ בימי בייחוד !מתאונות היזהר

 כאל הזה השבוע התנהג יכול, אתה אם
 חופשה של תקופה

לכ תנסה אל ורגיעה.
 מאמצי- עצמך על פות
שטו תעשה ואל יתר
 פגישה :קשת בת יות.
 לך, הנראה אדם עם

 כחשוד ראשון, ממבט
ה את תגביר במיקצת,

 לחוג־מכ־ תוסיף מתח,
 לגמרי. חדש רובד ריך

ורוד. או סגול לבשי ¥ ¥ ¥

בנקו שוב נמצא אתה
— שונא שאתה דה

 כדי זקוק אתה לה אבל
:בן־אדם כמו לפעול

 תוקפים בקו־הגנה.
ש וחזקה חזק, אותך
 כדי לפעול כיצד תדע

מלחמה־שערה, להשיב
ה פני את למנוע או

 חברה בת־מרטן: רעה.
 לקחת עלולה קנאית

 — באמת דך חשוב הוא אם אך ממך. אותו
 תזכי — אותה לסדר לך חשוב אס או

כתום. או סגול לבשי מתוק. לברנש
¥ ¥ ¥ !

שכל״כך על תתפלא
ץ מתקשים אגשים חרבה ■ ס &ז י

 ה״זא- על נמנה שאתה
 ואינך הבודדים״ בים

 לאחרונה לשתף מרבה
ב לך הקרובים את

 עליך המעיקות בעיות
ה לך צפוייה באמת.

 הקשורה פעילות שביע
 מעשהו בעבודת״כפיים.

 שלא למרות לך יכאיב לך יקר אדם של
 בן- את לעודד תצטרכי לכך. התכוון

דבר של שבסופו בפעילות, זוגך
יחד. גם לשניכם אושר תביא

¥ ¥ ¥
ב־ השבוע הרבה כתבת

 אך עבודתך. מיסגרת
 עליך ששורה למרות
 מעדיף והיית המוזה
לש לכתיבה זאת לנצל
עצ את מוצא אתה מה,
בי נטייה עם שנון, מך

 הכותב חריפה, קורתית
ל ישר קצרות ומדבר
 תרגיש דאגה, אל עניין.

 בתמורה השבוע עוד
 אותך הסובבת לחברה בגישתו שתחול

משפחתך. בחיי וגס עבודתו במיסגרת
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 ברגל מתחיל החדש העיסוקים מחזור

 ב- עצמך קח ימין.
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 ומדיכאון מנות־יתר
 ותמצא — חסר־תכלית

 בהדרגה יוצא שאתה
ש מבלי אף הבוץ, מן

 החלטות לקבל תצטרך
ה כלשהן. גורליות

נכספת, אליה פגישה
תתאכזב. אך תתקיים,

 ל- צפה זאת לעומת
 אפור. בצבע בגדים לבש רומנטי. מיפנה
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 עם לזוז נכון היה מנוסה, למלח בדומה

 במקום תיתקע שלא — העיקר רוח. כל
הת תקבל שלא אחד,

 מרחיקות־ חייבויות
 הב־ תבטיח ושלא לכת,

לג עשוי אתה טחות.
מבו לאשה צער רום

 להביא עשוי וגם גרת,
 גבר עם ניתוק לידי

 אין טובתך. את השוחר
 רו־ לקשרים שבוע זה

 מסעות אבל מנטייס,
הנאה. יביאו קצרים
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 הרגיל, מן קשה פעילות לך צפוייה השבוע
בלתי-שיגרתית, וגם

ש־ בשבוע כמו ממש
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 במשימות לעמוד כדי

לבצען. עליך שיוטל —ןןן. —
 על להתגבר תדע אם

 שלך קטנות חולשות
לאנוס נסה תצליח. — ?311̂■

כסף. לבזבז לא עצמך

ב ח ר מ ב
מצריים

 הערבית התשובה
עגנון לש״י

 עיתוני פירסמו בו יום באותו כימעט
 ויזל אלי של מועמדותו הצגת את ישראל
 שוודי עיתון שיגר לספרות, נובל לפרס

 להמציא ביקש הוא לקאהיר. בהול מיברק
 המצרי הסופר של תמונתו את מייד לו

חוסיין. טאהא הקשיש,
לאו כמועמד אותו הציעו מדינות־ערב

פרם. תו
בעו אנשים מעט יש .3 !מגיל עיוור

 הערכה של רב כה ליחס הזוכים הערבי לם
 בגיל שהתעוור זה, מצרי וחוקר סופר כמו

נו טאהא ממחלת־עיניים. כתוצאה שלוש,
למד. גם ובו בכפר, לד

 בכושר־ מצטיין שהוא נתברר מהרה עד
 פה בעל למד השאר בין מפליא. זיכרון

 לימודים -תקופת אחרי כולו. הקוראן את
 ב־ ללמוד עבר אל־אזהאר, באוניברסיטת

הדוק את קיבל גם שם בפאריס, סורבון
 שליטה רכש ערבית, בספרות שלו טוראט

 הכיר בצרפת ובאנגלית. בצרפתית מצויינת
 איתו שעברה הנוצריה, אשתו את גם

לקאהיר.
כשר־החינוך, לכהן הזמינו פארוק המלך

 שנים התפטר. קצרה תקופה כעבור אך
 באוניברסיטת חוסיין טאהא הרצה רבות

קאהיר.
 שכתב, הראשון הספר החיים. אהמללי

(״ה איאם אל היה רבים, הדים ושעורר
 כילד קורותיו את מספר הוא בו ימים״)
את שם וקיבל לפרים שהגיע עד עיוור,

חוסיין סופר
? ויזל אלי במקום

 רבים, סיפורים כתב הוא הדוקטוראט.
 הוא בו החיים, אומללי הקובץ ביניהם
במצריים. העניות השכבות על מספר

 כתב הוא כחוקר. יותר רבה הצלחתו
 של הערבית הספרות על רבים מחקרים
 האיס־ שלפני (התקופה הג׳יהאליה תקופת

 סערה עורר זה בנושא האחרון ספרו לם).
 לעצמו הרשה שבו כיוון הערבי, בעולם
זו. ספרות על חריפה ביקורת למתוח
 מוצע חוסיין שטאהא השנייה הפעם זוהי

המצ השבועון פרם־נובל. לקבלת כמועמד
הציו התעמולה כי כתב סאעה אחר רי

 קיבל אילו לו. הפרס הענקת נגד פעלה נית
 הוא היה השנה, פרם־נובל את חוסיין
זה. בכבוד שזפה הראשון הערבי הסופר

 חוסיין של סיכוייו כי שהאמינו הערבים
 רצונם בגלל השאר ובין טובים, הפעם הם
 בין שיווי־משקל ליצור שופטי־הפרס של

 קיבל שעגנון אחרי למדינות־ערב, ישראל
התאכזבו. אחדות, שנים לפני נובל פרס את

תי  את להתקיף מו
בעקיפין _ נאצר

אוזניהם. את חידדו בקאהיר יודעי־דבר
 בגלל גם אלא המעשה, בגלל רק לא

עליו. שנכתבו הדברים
הדמוק הרפורמה מן חלק היה המעשה

 אל־ אנוואר הנשיא עתה שמחולל רטית,
 .מישטד להנהיג כללית במגמה סאדאת,
 מישטדת־ את חיסל הוא יותר. ליברלי

 עוד שהוקם מיוחד כוח — המיכללות
 הפגנות למנוע כדי פארוק, המלך על־ידי

מישסרו. נגד הסטודנטים של והתמרדויות
בא הוא חשוב. היה זו מישטרה חיסול

 עוד חשוב אך הסטודנטים. לב את לקנות
לפר שהותר דברי־הפרשנות, היו יותר
 הראשונה הביקורת את הכילו הם סמם.

עבד־אל־נאצר. גמאל של מישטרו על
ח ר ט ש מי הש הסופר כתב לחוד. ה

:קאהירי בשבועון חאפז סלאח מאלני
 היה פארוק של שבזמנו פלא זה ״אין
 היה המלוכני המישטר כי זה, מישמר

 לגביו היתר. ׳והאוניברסיטה התפתחות, נגד
להת המשיך זה שנוהג הוא הפלא אסון.
.1952 ביולי 23ה־ מהפכת אחרי גם קיים

דרוויש משורר
? נצרת במקום

 המשיך פאדוק של מנגנון שאותו הוא פלא
 אשר זה מנגנון המהפכה, לאחר לפעול

הפרט... חופש את ושלל פיות, סתם
 העבר. נחלת כיום להיות הפך זה ״כל

 ונותנת זו, שגיאה כיום מתקנת המהפכה
 נכון חופשי. באופן להתנהג לסטודנטים

 למרות שנה, עשרים לאחד בא זה שתיקון
 .1952 מהפכת אחרי מייד להיות חייב שהיה

 כל ועל בא, שזה הוא בדבר החשוב אך
 למשכילים להחזיר כדי זאת. לדעת העולם
להו עלינו העולם, בעיני כבודם את שלנו

 לחוד המישטרה סוף־סוף, כי להם דיע
לחוד.״ והאוניברסיטה

 הוא היכן
המאבק״ן ״מקום

 ער־ לאומני -משורר להילחם צריך היכן
? בי־ישראלי

 הערבי, העולם ברחבי התעורר זה ויכוח
 מחמוד המשורר ישראל את עזב כאשר

 אחרי (וגורש רק״ח איש שהיה מי דרוויש,
 חזר לא אך למוסקבה, נסע הוא בריחתו).

 משם למצריים. המשיך אלא לישראל, משם
 מברי עלי של מעצרם אחרי לצאת נאלץ

בביירות. עתה נמצא הוא וחבריו.
 מהילה דרוויש נהנה המסע בראשית

 התחיל כאשר כבתה, זו אך גיבור. של
-מעשהו. על הגדול הוויכוח

ע מן הגי ח. הז  הגיע כאשר לברו
 מסיבת־עיתונאים, דרוויש קיים לקאהיר,

 כעבור החדש״. מאבקי ״מקום על דיבר
 חוסיין, פהמי המצרי הסופר זאת הזכיר זמן

:אל־יוסף ברח
מח המשורר של הראשון ״ספר-השירים

 למקום- שהגיע אחרי שהופיע דרוויש, מוד
 בנצרת,. דווקא להופיע עומד מאבקו־החדש,

 לפחות, זו, פעולה הכבושה... בפלסטין
 הארץ משוררי מצד חיובית פעולה היא

הכבושה...״
דר מכר הארץ. את שעזב לפני ואכן,

ב אל־חכים לדפוס שיריו של קובץ וויש
 שהה כבר כשדרוויש הופיע הקובץ נצרת.

שנמ דרוויש הודיע אלה -בשיריו בקאהיר.
 כך, מקום. להחליף עומד שהוא לו, אס

כתב: יורך״, ״המסך בשיר
— אדוני רבותי, גבירותי,

שנה, עשרים אתכם שיעשעתי
לעזבכם, הזמן הגיע
זה... מדוחק לברוח הזמן הגיע
 בביירות מכין דרוויש כי נמסר עתה

המת היהודיים המשוררים על ערבי ספר
בישראל. קדמים




