
ס וג ר מ  - ב
ל 20 רי פ א ב

[!)וחיו]
- י 21 א ו י ג

׳:ג* ג 20

 חגו- של לחסדו אלח נימים זכית אם
י אליך דרנו שמצא רל,

 היפה, חמין באמצעות
 לכך שהגורם לך, דע

 ת- שלך הכוכב הוא
 בני על ישירות מקריו
 צפה טלה. מזל ובנות

 צפויים לא לוויכוחים
רא ביום מעבידיך עם

ב זאת לעומת שון.
ל יתחיל ראשון יום

 לדאגה פיתרון הסתמן
 ולבית לביתך הקשורים נדברים ולסחבת

השבוע. חשובות לקניות תצאי אל הוריך.
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 בחוסר־ביטזזון הכרוכה הטבעית, יהירותך
 אותן תוריד משווע,
 תדעי לא אם שאולה,

ולהו שניהם את לרסן
 אמיצה מידה להם סיף
 שהוא זזוש־הומור, של

 היפות מתכונותיו אחת
 שהוא לא זה ביותר.

ש זה אותך. רוצה לא
רו לא שאת בטוח הוא
קדי — אז אותו. צה
ה את לו גלי ! מה

 עשוי חזק מתנגד של כוח־ההרתעה אמת.
רבות. מתרופות היזהר התקדמותך. לבלום

¥ ¥1 ¥

מ לנוח לך שיאפשר יחסית, שקט שבוע
 ולאגור רגשית בחינה

 אתגרים לקראת כוח
 לפניך שיוצבו גדולים
 ביותר. הקרוב בעתיד

לפ אמנם, יכול, אתה
ולק במאמצים תוח
 כנר נאים הישגים צור

שכו מאחר אך עתה,
מ רחוק שיפוטך שר

 והאינטואיציה שיאו,
 לעיתים בך בוגדת שלך

 מלנקוט תימנע אם תעשה טוב קרובות,
 את שתנצלי כדאי הנוכחי. בשלב יוזמה

גיישנותך. על התגברי הדרמטית. נטייתך

¥ *

 בעבודה, שלו המרץ כל את תשקיע אס
בע תצליח אולי אז

ב תיכשל או בודתו,
 חלק אחרים. דברים

בצו תשומו־ליבך את
 הקריירה בין הוגנת רה

 הקרובים האנשים ובין
 שבקרוב מפני אליו,

ו עזרתם את תצטרך
יריבים, עידודם. את

 במעשה תשפיע עליהם
 יתייחסו — מסויים

 בת ברספקט. אבל אהדה בחוסר אליך
 הנכונה. הדרך על נמצאת את — סרטן

 קופידון אז כי — זו בדרך תמשיכי אס
בטוב. ייגמר והכל לליבו, להגיע לך יעזור

¥ ¥ ¥

 ח- את לכם שיתן אתגר מחפשים אתם
 את להוכיח הזדמנות

התלהבות עליונותכם.
א השבוע תשרה כם

 התלהבות של ווירה
 או- הסובבים אלה על

 להזכיר כדאי תכם.
טו שנה היא שהשנה,

 אריה מזל לבני בה
ל להינשא. החושבים

להז אולי מוטב כן,
 תגיע שהשנה לפני דרז
ההזדמנות. תחמיצו ואל סיומה אל

¥1 ׳¥ ¥

 בסודי״סודות שמור יתר. מפיטפוט היזהר
כרגע. עובד אתה עליו המיבצע פירטי את

 דווקא שתיזהר כדאי
ש חושב שאתה מזה
— הטוב ידידו הוא
ל אורב אחר ולא הוא
מפיך, שייצא רמז כל

 או מיקרית, טעות לכל
שתעשה. מישגה לכל
 יהיה לכן בודד, אתה
 באתגר לעמוד עליו
 גיבוי ללא לבדך, הזה
 תצליח אם איש. של

 יהיו קודקודך את שיועטרו הדפנה זרי —
מבילוי. הימנעי אחר־כך. שיבוא ממה חלק
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 כוחותיך אבל חיוביים, לא דווקא הנחלות
 עצומים, כה האישיים

 שתי של צירופם בגלל
ע שחומות ילאנטות

ו תתאמץ שאס ליך,
 ועל העבר על תשקיף
 רגועה, בעין העתיד
 מיכשול, כל על תתגבר

 הוא לו: תאמיני אל
ל אחר למשהו התכוון
א למשחו ואת גמרי,

 — בא כסף לגמרי. חר
 שגיאתו בגלל שוב, אותו מפסיד ואתה

ביותר. הקרוב ידידך של חסרת־הזדון
¥ ¥ ¥1

 אחנחבים רומן או לא-מחייב, פלירט
לך, צפוי ומרגש, קצר
סוף־ לקראת עקרב כת

 בתחילת או השבוע,
 השותף הבא. השבוע

 לרומן או לפלירט
 ראית אשר גבר יהיה

 ידיד רק כה עד בו
בתקו ואשר ותו-לא,

ש ליבלוב־חאחבה פת
 לך יחיה נידמה לכם

 האניר״על־ה- זהו כי
 בשטח השנים. כל ממתינה את לו סוס

רגיל. יחיה השבוע חדש. אין — העסקים
¥ ¥ 1 ¥

 לחברך, תעשה אל — עליו ששנוא מה
 אותך לימדו לא אס

מוטב בילדותך, זאת
 עכשיו, זאת שתיזכור

מל היטב. זאת ותשנן
ליי עליך השינון, בד
 בכל זו חיים אמת שם

 עם ליחסיך הקשור
חתולה הצעיר חברך

 והמעריצך תיקוות, בך
 ממש. עיוורת הערכה

 כמו אליו תתייחס אל
לו. להציק מעתה וחדל נחות־דרגה אל
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 ש- מוטב אז מדי. מאוחר כבר עכשיו
 ח- המצב עם תשלימי

 עט- את שתבצרי חדש,
 תגלי ושלא דותייך,

 אם הקלפים. כל את
רוצח, דווקא אתה
תו להפיק יכול אתה
 מן — והנאה — עלת

 הסיבוך או העיסקח
 רק זה נקלעת. אליהם

 לזוגות בידידך. תלוי
 היא אם הרומנטיים:

 חכו. — דלי הוא אם כן. תגיד — דגים
¥ ¥ 1 ¥

 פיתרון. השבוע מוצא לא הכספי הגרעון
 שבוע זה יהיה בכלל,
 וקצת חסר־קצב, איטי,

 :לטובה זה משעמם.
 כוח לאגירת אותו נצל

 מאחר הבאות, לקראת
 כל את ידרוש והחודש

האינ הניתוח כושר
בתו שלך, טלקטואלי

מבוט לא למידה ספת
 עד אומץ־לב. של לת

 התרחק שתוכל, כמה
 החיים. של העיוני בצד והתרכז מאלימות

 בסוף תתחיל — גדולה אהבה דלי: בת
 האושר. זהו דרכך. את להאיר זה שבוע

¥ .׳¥ ¥
 אך — קדימה זינוק עם מתחיל החודש

בהכרח, אינו, השבוע
ב לתוכניותיך. חיובי
 אתה אם ג׳ יום ייחוד

 תוכניות לבצע מתכוון
שתי מוטב זה, ביום
 קצרה נסיעה זהר.

ו בסיבוכים תסתיים
 תתן אל באסון. אולי

לטיו לצאת לילדים
השבוע. דווקא לים,

את הפני :דגים בת
רכיל. מחולכי ותיזהרי לשיפוצים מרצך
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 לתיסכול האמיתית הסיבה דבר, של בסופו
ולפירוד. שלגו הנישואין בחיי

 להתנחם אבידן היה יכול זאת לעומת
 אותם ברכה, מברקי של ארוכה בשורה

המת בתיקים לתייק אחר־כד היה יכול
 במכונות עותקים בהרבה ולצלם אימים,
 הברכות ״מיטב שלו. המיסמכים צילום

 לנו כתב נישואיכם,״ לרגל והאיחולים
 גם הילל. שלמה שר־המישטרה במיברקו
 ורק מיברק. שלח אבן אבא שר־החוץ

 הרמטכ״ל סגן עוד אז שהיה אלעזר, דדו
באבלכם!״ ״איתכם בנוסחו מיברק שיגר

הזה? לאיש שיש נבואי חוש איזה
 ״ביתו־ בשם שיר היה שלי הנקי הרווח

 כלולותינו ליל ערב המשורר שכתב בה״
לי: כולו הקדיש ושאותו

אבידו דוד / כתובה

 אבידן דוד
 סיגל ולילי
 לזמן מזמן

 במישגל עסקו
ולבסוף
 טוב להם כשהיה

ת היא תנ  נו
 נותן והוא

 החליטו
להתחתן

 לדבר. מה היה לא ירח־דבש על
 היד, כי כזה דבר על לחלום העזתי לא

ה של היקר מזמנו לגזול שאסור לי בדור
 לנו שעלתה ההפסדים מזה, חוץ משורר.
ירח־דבש. לנו איפשרו לא החתונה
 להתחיל צריך היה חיי של זה בשלב

 האמיתי הקליימקס אבל האנטי־קליימקס.
הנישואין חיי של תחילתם עם רק הגיע

 אל העתונות הוזמנה החתונה למחרת שלי.
 לחלוק יוכל הצעיר שהזוג כדי הפנטהאוז

 באמצעות שלו, ליל־הכלולות חוויות את
ישראל. עם כל עם וראיון, צילומים
 הבלתי האהבה קן אל הגיע הזה העולם

 ידע שלא היסטרי צלם עם שלנו מסודר
 נרגש כך כל היה הוא איתנו. לעשות מה

 קודם לילה שהתחתן הוא זד, היה כאילו
 ולבשתי התפשטתי לעזרתו. באנו לכן.

 אבידן למחצה. ושקוף סכסי בייבי־דול
ה את יהלמו הססגוניים שתחתוניו החליט

ל מקום מותירים שהם עוד מה מאורע,
ל שהוא, החשוף, הגברי חזהו את הציג

באישיותו. החזק השטח דעתו,
 צריך שהיה מה את משחזרים כשאנו וכך,
בתר התחלנו שלנו, הכלולות ליל להיות

 לא מעולם המיטה. על התאבקות גילי
בתולה. יותר עצמי את הרגשתי

 באה וכאן החיים. על לדעתנו נשאלנו
 זוג כל זקוק לפיו האבידנית התיאוריה

 לגבר פרטית האחת דירות: לשתי נשוי
 לשאול כשחעזתי הזוג. למישכן והשניה

 ל־ נפרדת דירה בדבר מה זו בהזדמנות
 :המשורר מפי התשובה את קיבלתי אשה,

 דק המשותפת. בדירה להסתפק ״תיאלצי
 משלך. דירה לקבל תוכלי ילד, לד כשיהיה

ש אסכים לא אני הילד. עם תגורי שם
ומריכוזי.״ מפרטיותי יפריעני קטן שרץ
 היה זה תיאוריה. סתם היתד, לא זו

 מכונת של והגיוני קר מתימטי חישוב
 הוצאות כי אבידן סיכם בעזרתה חישוב.

 18 לגיל הגיעו עד הוריו על החלות הילד
ל״י. אלף 250 של בהשקעה מסתכמות

 בידו אין כל קודם כי טען המשורר
 מוצא היה לו, היה אם גם כזה. סכום

 מאשר פרודוקטיביות יותר מטרות עבורו
 יצרים (בגלל בילד חושקת אני אם ילדים.

 אצל רק להתעורר היכולים פרימיטיביים
 מהפרובינציה) אשה שחיא עוד מה אשה,

 ל״י אלף 250 של הסכום את לגייס עלי
זו. למשימה להיכנס מוכן שיהיה כדי

ידועות. התוצאות
 הפועל. אל יצא הדירה ענין שכן, מה

 המשורר של הסטודיו שוכן בו בנין באותו
 נשואי- כדירת שהיתה נוספת דירה נשכרה

יצירתו. עם המשורר מתמזג כשלמעלה נו,
 אומר גמרתי להתערב. לא השתדלתי

 אבל ומתוקה. רכה אשה לבעלי להיות
 על לפרטים הקץ. של תחילתו היתה זאת

 יחסי־ נשואינו, חיי של העמוקות הנפילות
הבא. בשבוע נכנם ופרטיותנו, מיננו

ההשואה עס התמזגות • נפעודה המשווו


