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 מוטב האינרציה נכוה
 תון־בדי קדימה לזוז

 השרירים, בל הפעלת
 תקופה זוהי הזמן. כל
הר לחשוב, מוטב בה

 צעד. כל לפני בה,
 תעשה בן אם ואומנם,

 המס־ מן תירתע ולא
ש המפתיעות קנות

 רחוק. תגיע — תסיק
 סיכויים אין — השבוע

 יותר. גדולה להכנסה או להעלאת־שכיר
הקרובים. בימים מפתיעה לחופשה צפה

* ¥ *
 מד לא הכספי הגירעון

בכ פיוזרון. השבוע צא
אי שבוע זה .יהיה. לל,
 וקצת חסר־קצב טי,

:לטובה זה משעמם.
 כוח לאגירת אותו נצל

 מאחר הבאות, לקראת
 כל את ידרוש והחודש

האינ הניתוח כושר
בתו שלך, טלקטואלי

מבו לא למידה ספת
הת שתוכל, כמה עד אומץ־לב. של טלת
 של העיוני בצד והתרכז מאלימות רחק

ומכ — גדולה אהבה — בת״שור החיים.
 זה שבוע בסוף תתחיל — איבה

האושר. תחילת זהו דרכך. את להאיר

* ¥ *
״_____> ;ביותר מעורפל המצב

ב לגשש תמשיך אל
 דרוש אלא — אפלה

 ביצוע ותבע הסברים,
 לך שיעזרו החלשות

 לצאת אותך ולסובבים
 אתה אם הסבך. מן

 — אחרים על ממונה
 תהיה שהשבוע מוטב
 ויותר קשוח, פחות
 זה מסוג צעד גם נוח,

תאו בת לעניינך. מועילה לתזוזה יגרום
הו נושא את לאחרונה הזנחת — מים

 שהופעתך יודעת, אינך ודאי את פעתך•
 שלך. כרטיס״הביקור היא החיצונית

!היטב זאת נצלי — יפה את באם

¥ * *

 מונעת הרבה גאוותך
 או טובות לבקש ממך

 זכור בקנוניות. להסתבך
 מילת־הקסם השבוע כי

 לכן, טיפוח־קשרים. היא
 להתגבר תתקשה אם גם
 לפחות למד גאוותך, על

 נעול. פיך את להחזיק
 להיטיב רוצים הם אס

לע להם תן — עימך
 תידחה ואל זאת, שות
לגביך. מכריעות להיות

תאומים
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 מתקשים אנשים הרבה שכל־כך על תתפלא
 ה־ על נמנה שאתה איתך, הצרה להבינך.
 ואינך הבודדים״ ״זאבים
 לאחרונה לשתף מרבה

בבע לך הקרובים את
ב עליך המעיקות יות

ה לך צפוייה אמת.
 הקשורה פעילות שבוע

 מעשהו בעבודת־כפיים.
 יכאיב לך יקר אדם של
 התכוון שלא למרות לך

 את לעודד תצטרכי לכך.
שב בפעילות, זוגך בן

 יחד. גס לשניכם אושר תביא דבר של סופו
* * *

 מעליך, והוסרה שעלתה הגדולה העננה
 לך מאפשרת עדיין ,!

 החופשיות במלוא לזוז
עק מזל לבני הרצוייה

 דע כן על אופיניים. רב
ב הכל את לקחת
 יחסית בשלווה שקט,
 שבוע זהו חיפזון. וללא

זיכרון, ושל תיכנון של
עבודת־ ביצוע של שבוע
 עבודת- של ולא חוץ

ביתך. את יפקדו
¥ ¥ ¥

תוכ להגשים ברצונך אס ימי־שיא אלה
,״ ״ הבא בשבוע ניותיו.

 מאוחר להיות עלול
 עם קשר קשת: בת מדי.
 גבוהה קומה בעל אדם

 לחיוני בהדרגה הופך
להי לא הזהרי עבורך.

 בלתי־מוד במקום תפס
התחיי לך יש אם איס.

 שמור — כספיות בויות
ה את יעברו שלא על

ה כל את וסלק מותר,
ו לך יש אשר חובות
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השבוע.

¥ ¥ ¥

ול לדאגה תיתפסי אל
ב כשתבחיני רוח מצב
 החיוור בגוון רביעי יום

ובר פניך על המרחף
 שאת המוזרה גישות
או השובב כלפי חשה
 שהרגשה לך דעי תך.

 נסי מהר. תחלוף זו
 זו, מהרגשה ליהנות

 ואל בעצמך שילטי אך
 את לנצל לאיש תתני

ואה חום השופעים האימהיים ריגשותיך
 לכמה דחי קצרה, היכרותכם אם בה•

האמי יחסך בקביעת החלטתך את ימים
בו. רצונך לך שברור למרות אליו, תי

¥ ¥ ¥

להשוויץ, לו אגיד לא
עצ פירסומת קצת אבל
 תזיק לא צנועה מית

ואומנם, למעמדך. בכלל
 המתאים הוא השבוע
 בעמדתך לעסוק ביותר

 ביחסיך או הציבורית
נש פרשה הסביבה. עם

 להטריד עלולה כחת
בצו בתולה, בן אותך,

 או מיסמך, מיכתב, רת
להי אי־אפשר מהרחוב. המגיעה רכילות

מאי אבל, : מזה להתעלם אין וכן מזה מנע
 שקולה היי בזעם. להגיב מסוכן גיסא דך

ביחידות. לצאת תרבי אל ונדיבת־לב.

חלמתשלא

 המהוססים מאמציך מתחילים אט־אט,
 את לך יקלקלו שלא דאג פרי. לשאת

 יותר ועוד העניינים,
 לא עצמך שאתה —

 מתוך לעצמך, תקלקל
 זכור עצמית. שינאה

 אדם אתה רק שלא
 בת עצמי. כבוד עם
או אוהב הוא :גדי
 תלכי אם אבל תך,

כלפיו, שהחלטת, בדרך
 להפסיד עשוייה את

 ממקור כסף אותו.
לידיך. יגיע עליו

¥ ¥ ¥
 !לנסוע לא !טיולים שום השבוע
 וקשה פג לא עדיין הכאב — לזה מעבר

 לפחות נסה :לשכוח לך
 יצאת ואם לקח. ללמוד
הקו הסבך מן בשלום

 לך שנכונו זכור — דם
 רבים, פיתולים עדיין

 האור. את שתראה עד
 או חדשה, פרנסה
 חדש, עבודה ־ מקום

ה את להרים עשויים
 קטנות קניות מוראל.

 — עצמן את מוכיחות
 ,הי חובות. תעשי שלא בתנאי

¥ ¥ ¥
צריך שאתה מה זה !חזקים עצבים

השתדל וחכה. אחוריך על שב השבוע.
לקור מעל לקפוץ לא <

 במת השתמש קבן.
 תגיע אחרת לך. שיש

 תצא לא ממנו למצב
 לשעת חסוך בקלות.

 עומדת היא כי צרה.
החכם, הוא ומי בפתח.

 את הרואה זה לא אם
לך : דגים בת !הנולד

שבוע הכוכבים מראים ___________
והפתעות. אהבה של

חיובי. בהכרח איננו ״אהבה״ המונח אך
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סבלנית.
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)19 מעמוד (המשך
 שם חיכה לשדה־התעופה. רץ מילחמה,1

 הארץ אל שיצא הראשון במטוס שעות.
 היחידה את לתפוס הספיק ללוד. הגיע
חייל. להיות הפך דקות תוך בבסיס. שלו

:יחיאל כותב ,7.10.73 ג׳מבו במטוס
 המיל- על שמעתי בצהריים ״אתמול

 אתמול כמשוגע. אני ומאז שלנו חמה
טיסות. היו ולא לשדה נסעתי

שהצ עד בשדה, היום כל ישבתי היום
להמריא. לחתי
 למה יודע ולא לחטיבה. ישר נוסע אני

 בבר שזה מקווה אני אחד מצד לקוות.
לעו לעצמי אסלח לא שני מצד ניגמר.

 שכזאת. בצורה בלונדון שניתפסתי על לם
 פשוט מאוד. דואג אני שכרגע שברור, מה

 והדאגה גרוע. הכי וזה בלום יודע איני
 אגיע אם עיו־זיוון. במובן היא העיקרית

 נמשכת, המילחמה ששם ואשמע ללוד
 לדעת נוראה הרגשה זו לשם. ישר אסע

 כזאת. בצורה מופגז והבית בלונדון שאתה
מזח. מיותר שחששתי רגע גם והיה

 בלונדון השארתי שלי המכונית ״את
 שיצליח בתקווה בשגרירות, שעובד לחבר

אותה. למכור
להפעם. הכל זה

יחיאל.״ שלבם
 אין שוב מעצור. ללא יורדות הדמעות

יחי ברגשות. ולעצור להחזיק מסוגלים
 הסמל ישראל. מדינת של סיפורה אל.

 ללא כחטף. הבא ■ולמוות היפים לחיים
מח נשים .מאום. לומר בלי אחרון. שלום
על נשענות חברות בעליהן. בידי זיקות

 התפילה של המילים לכוונת לראשונה
 חוברה רעים- בימים רחמים.״ מלא ״אל

ש אלה לזכר מסעי-הצלב, בימי התפילה,
 אל באו ולא השם קידוש על נפשם מסרו

תפי בנימין אביו אהב תמיד קבר,ישראל.
 מלא ״אל כתב: אביו מות ואחר זו. לה

 הרקיע כזוהר קדושים, במעלות רחמים,
רח מלא ״אל העברית! שוב מזהירים.

 -שקול ובעבריותו, במנגינתו הדתי מים״
 !״שהיא אמירה כל כנגד

 וזד, התוכן גם ועתה והעברית, הנגינה
כוונה.

 בשלום ״וינוח נכונה...״ מנוחה ״המצא
 משכבו.״ על

אמא.

 הזאת, האש שאחרי נהגים, יו ך*
| /  להכנס היססו קצת הזאת, המכה ן /
 נים־ אבל לשם, שוב ולנסוע לזזזל״ם שוב
 שם כשהיו ובערב והמשיך. המשיך רוד

ל נכנס עוד הוא אחרת, מפלוגה חבר׳ה
מת שני היה צריך ובלילה פצועים. חלץ

 אל קשה מהפצועים כמה שיובילו נדבים
ני ״בוא לי: אומר נמרוד אז מסוק.
 כל -שבמשך האמת, ב,זלדה׳. נסענו סע.״

 הוא כי מאד, לו דאגתי אני הזה השלב
 חשש, אחד כל חופשי. מדי יותר קצת היה

ב־ עסוק נכנם הראש, את קצת הטמין

- אגן״ ^5 י*?- ע / /, / א - ,י א/ / / ׳ ' 4.(•;'
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כית־השיטה חוכרת של העטיפה
ואוכל שבער הסנה

ל בוכים מחו״ל מתנדבים חבריהן. כתפי
 בית־השיטה. תמהים. פעוטים קול. לא

ישראל. עם יחיאל.

| יוה■ :תשיוו■ אש וניר |
ה ל ** ד חי הי  את יוחי רסם טלו תג-
:הבאות השורות ^

״בית״השיטה
שדות, ושל גבעות של
שטרודל, ושל שניצל של
.אבא ושל אמא של . .

מולדתו. נוף תבנית הוא האדם
תאמנו. לא תאמינו לא אם

.2012755 :אישי מס׳
 של הראשונות מהשעות ■שיריון איש

ל מעבר אל הגדוד עם חצה המילחמה.
 בקרבות למילחמה ראשון שבוע תעלה.
 איס־ מול מרכזית, גיזרה קשים. בלימה

 יוחי נפגעים. מפקדים שלושה מאעיליה.
פלו עם מלווה הצליחה בליל מהם. אחד

 לחצות שאמור צנחנים גדוד הטנקים, גת
אמו בו ציר, לטהר הוראה התעלה. את
מא על עלו צומת. הכוחות. לעמר רים
מחו שישב ובזוקות, טנקים של מצרי רב
ה מהצומת. ספורים מטרים במרחק פר

ישי פגיעות שלוש נפגע יוחי של טנק
נח הצוות מכל ״נפגעתי.״ :מדווח רות.

אחד. לץ
 במרומים, שובן רחמים, מלא ״אל
 השכינה. כנפי תחת נבונה מנוחה המצא

הרקיע כזוהר וטהורים, קדושים במעלות
יסתירהו רחמים, בעל-----------מזהירים.

ה בצרור ויצרור לעולמים. כנפיו בסתר
נשמתו. את חיים
 על בשלום וינוח נחלתו. הוא ה׳

משכבו.״
יח יוהי נתקבלה. האחרונה ״תפילתי

 הימים בכל בית־השיטה. אדמת אל זור
ירדתי הספק, עמד כאשד ההם, הנוראים

פצו של נאגלה עם חוזר — והוא זחל״ם.
,נמ לו: אמרתי חיוך. עם הזמן כל עים,
ל שנוהגים אומרים, קצת.׳ תנוח רוד,
שמתים. אחרי חבר׳ה יפות

מספ •שאם חושב אני — נמרוד ״אבל
ש גדול הכי היופי זה האמת, את רים

 אותו. להלבין או ליפות צורך אין נשאר.
הדרו.״ במלוא נשאר

חנו קולות האנשים. של הבכי קולות
 נמרוד. של הלפיד האחרון. הלפיד קים.
 תמונה. אחר תמונה כבסרט. עוברים חייו
 בית־ את אוהב לא בבית־השיטה. נולד

חיי לבד. בישל עצמאי. באופן חי הספר.
 בסיירת שירת .34 בן שחור-שיער. כן,

 בכותנה. עבודה ילדים. ארבעה צנחנים.
 איך נימרוד. על הכל סיפור. רודף סיפור

 הדוקים קשרים איזה לחו״ל. נסע היה.
ופת המיפעל. את ריכז איך מקום. בכל
 ולא כל־כך מהיר הכל פתאום. נקטע. אום

י למה מובן.
 ואין שאלה שואלות אלומות־אש עשר
 מדליק צעיר בחור תמונות. עשר משיב.

 זקוף. קומה. גבה הזכרון. משואות את
 אחר לפיד לפנים. הישר מושטת היד

 אש אש. יוצאת העציצים מבין לפיד.
 נושכות שיניו למקומו. חוזר הוא זכרון.

 ידיו שחוח. ראשו מתיישב. הוא השפתיים.
 ושוב עוברות דקות הפנים. את מכסות

זקוף. הוא
ש לאלה שיר קמים. המקהלה אנשי

 שיר ביותר. לאהובים לטובים. שיר הלכו.
 יראו לא ששוב שלום. אמרו שלא לאלה

 דולקות. אש אבוקות עשר פניהם. את
 לוחשים ־אט־אט• בשיר. פותחת המקהלה

 השיר. את צועקים אחר־כך השיר. את
זועקים.
או שילווה שיר שאינם. לעשרה שיר

וגבוהים. נמוכים קולות בדרכם. תם
 מילות את ממלמלים עומדים. האנשים

השיר.
 — אדם מה יבוא. מותו פתע אדם ״מה

 מותו פתע — אדם מה יבוא. מות פתע
יבוא.״

1892 הזה העולם


