
 על החלום זד> הרי — לעולם יתגשם לא
באורגיה. הפעילה השתתפותו

 אותו ׳מזמין אינו אחד אף מה? ״אבל
 תהיה זו אותו. שיזמינו ונניח לאורגיה.

 כשיחזור בבית יאמר מה בעיה! אז
 — והעיקר לפנות־בוקרז בחמש מטורלל

 שלא בטח יקחו מי את שם? יעשה מה
 צחוק לעשות הילד הוא מה, אשתו. את

 אולי אחת, איזו שימצא ונניח מעצמו?
אחרת? מישהי שם ירצה אם

 לנפשו ותנחומים פתרון אחר ״בחפשו
לפקפק המרובע הגבר מתחיל השוקקה,

אכידר סופרת
קטנים אנשים

 בארץ אורגיות של קיומן בעצם בכלל
 חולניים. אנשים של המצאה ,זוהי אבותיו.

 מחליט הוא זה.׳ את עושים לא בארץ
 אורגיות. אין החלום. על האור את לכבות

חנטאריש.׳׳ זה אורגיות
 המצוי הישראלי הגבר על מספרת כך

 החדש בסיפרה אבידר, תמר העיתונאית
לבדו. המין על לא

 הישראלי הגבר אד ׳הקטן• האדם חיי
 הספר של הרבים מצדדיו אחד רק הוא
העיתו שפידסמה הרביעי־במיספר הזה,
 כולם את ואשר שנים, חמש תוך נאית

ה מצביו על באדם להתבוננות הקדישה
 אדם־ומישפ- ביניו־לבינה, ליחסים שונים.

 הקטנים הדברים לכל אדם-וחברה, חה,
 עשרים־וארבע אדם של חייו את שעושים

לשמ בשבוע. ימים שיבעה ביממה שעות
 ולהיפך. הקטנים ולעונות הקטנות חות

 מוצא שבהם ונסיבות מיקרים לצירופי
 נעצר אינו אך ללא־הרף עצמו את אדם
 זהו עצמו. בפני ולציינם בהם להבחין כדי

ובשבילה. בשבילו מפר
 ולא כבד לא מחייב, לא קליל, — והכל
 — הכל במוסר-השכל. להסתכם מתיימר
בחיוד.

 שלי,״ האישית דרך־החיים גם ״זוהי
 גם אדם, כל אצל ״כמו תמר. אומרת

 פחות. וקשים יותר קשים ימים יש אצלי
 שלא מי וכך, חיוך. עם תמיד אני אבל

 את רק רואה — הצרות את לראות צריך
החיוך.
ה בספר יגם לעשות שניסיתי מה ״זה

 איתם, להזדהות שקל דברים כתבתי אחרון.
 מזדהה שלא מי גם אבל יום־יום, שפוגשים

 אומר לא הוא אותו. מרגיז לא זה —
 סימן — להזדהות יכול לא ,אני :לעצמו

 יבול לא אני ,אם אלא: קיים,׳ לא שזה
נת לא עדיין שאולי סימן — להזדהות

כזה.׳ בדבר קלתי
 האורגיות, ״עניין עולם. לתקן לא
 אחרי להאמין, יכלו לא אנשים למשל.
 כמוני סולידית שאשה הספר, את שקראו
 אני מניין אחרת, לאורגיות. הלכה באמת
 מה כל בעצם, אבל זה? כל את יודעת

 הלכו שכן אנשים לראיין היה שעשיתי
 מפיהם. ששמעתי מה וכתבתי לאורגיות,

 כל את לפרסם יכולתי שלא רק חבל
אצלי. שהצטבר הפיקנטי החומד
 להאיר רק עולם, לתקן ניסיתי ״לא
ו כמובנים־׳מאליהם, שמקובלים דברים

 לכל מעבר שהיא חשיבות לפעמים לובשים
 שומע מישהו אם ממשית. פרופורציה

 לא- ביצועי־מיו על או סיפורי־הצלחות
כישלון. הוא שרק יחשוב שלא נורמליים,

 שלך ,החברים אומרת: אני כזה לאחד
אתה׳.״ גם ספר — מספרים

כסף. היום עולה כבר המין אפילו כי
חינם. עדיין — והאהבה הסיפורים רק

אדם דרכי
ח ש ר ״ר.133 דבון פ

 להכניס דרשה כולדה
 כל של בבנייה ס שינויי

בישראל שיכון
 התיב־ התיקון שם היה גולדה״ של ״הדלת

 בבתים להכניס מאיר גולדה שדרשה נוני
 .1953 בשנתי שיכון, חברת בנתה אותם
 גג קורות בספרו לבון זליג כך על מספר
 מס בהוצאת אלה בשבועות לאור שיצא

הת מאיר גולדה כי לציין ״יש עובד:
 למיפעל מירצה ובכל ליבה בכל מסרה

 ביוזמתה הכניסה גם היא העממי. השיכון
 בין דלת להוסיף כשדרשה תכנוני שינוי

 שלא זו, דלת האוכל. פינת לבין המטבח
 על להקל נועדה בתוכנית, כלולה היתד,
 החברות על השפיעה וגולדה הבית, עקרת
באו חשבונן. על הזה השינוי את לבצע

 ,הדלת הזה התיקון את כינינו הימים תם
גולדה׳.״ של

ה הדמויות אחת של אחיו לבון, זליג
 מי ביותר, במחלוקת השנויות ציבוריות

 ההסתדרות ומזכ״ל הביטחון שר שהיה
 במיש- הראשון הסופר אינו לבון, פנחס

 של אביו כתב שעברה, במאה עוד פחתו.
 בשם ספר לוביאניקר יוסף רבי זליג,
בירושלים. לאור שיצא יוסף ברכי

 תיאוריו ואמנם, יומרות. בלי ספר
 לבון, זליג של כלשהו התמימים הפשוטים,
 עד ומגיעים המאות שתי פני על משתרעים

הספר. של יופיו ובכך אנו, ימינו
 מתקופת למעלה משד סופר. אינו לבון

 בארץ, השיכון מדיניות ממעצבי היה דור
תי המאורגנת. הבנייה יוזם רבה ובמידה

השי בשדה וכשלונותיו הצלחותיו אורי
נאי רקע בתיאורי מלווים כשהם כון,
 לבון וזליג מהתקופות, אחת כל על ביים

האח השנים בשמונים רבות בתקופות חי
 אשר ספר הקורא בפני מביאים רונות,

ספרו ערכים בעל להיות מתיימר אינו
 נקרא אד לכד׳ מתיימר שאינו וטוב תיים,

שלו. הפשטות בגלל דווקא אדןת, בנשימה
 מתחילת מעניינים זכרונות מעלה לבון
התייח בארץ. ההסתדרותי המשק תקופת

 דויד כצנלסון, ברל כמו שמות אל סות
הפ אשר ואחרים גולומב אליהו בדגוריון,

ב חוזרת היסטוריות, דמויות להיות כו
ה האנושי, המימד את לקבל גג קורות
שלה. החי פשוט,

 בתים עשרות מיספר בן שיכון בניית
 אליעזר קריית היום נמצאת בו במקום
 בשמה חולון, בניית תחילת או בחיפה,
נפי למיבצע היו עבודה, קריית הקודם

ב הקורא את לשתף מצליח לבון לים.
 וב־ ההצלחה בהתרגשויות הבנייה, חוויות

 ובית בית כל בניית של הכישלון אכזבות
 פני על המשתרעת תקופה משך בישראל
שנה. 50מ־ למעלה

ש חייו תולדות וביצועיזם. תפפנות
תול הן זה, אוטוביוגרפי לספר הבסיס הן

 נולד לבון המייסדים. קבוצת של חייה דות
 בית בחדר, ולמד בגליציה 1893 בשנת
למס גבוה ספר בבית כך ואחר מדרש

 החל הציבורית פעילותו את בפראג. חר
 ברוסיה ציון צעירי כמייסד צעיר בגיל

באו מנהיג ככל לישראל. עליה ופעיל
תחי להיאסר. לבון גם זכה תקופה, תה
 כחשוד הסובייטים השילטונות על־ידי לה

הפול על-ידי כך ואחר ציונית בפעילות
קומוניסטית. בפעילות כחשוד ניים

 את החל ,1924 בשנת לארץ עלייתו עם
 מאוד ומהר בניין פועל של הידוע המסלול

ב מיקצועיות אגודות מזכיר לעסקן. הפך
 בהפועל פעיל יפו, תל־אביב פועלי מועצת
ה במיפלגת ולאחרונה במפא״י הצעיר,
 למייסדי הצטרף שנה 45 לפני עבודה.
 לגימלאות, יציאתו ועד ומאז שיכון חברת
 זו, חברה מראשי היה שנים, חמש לפני

עובדים. שיכון לחברת כך אחר שהפכה
 הספר של עמודיו מרבית שלאורך בעוד
ותמי חלוצית כנה, בעשייה להבחין אפשר

 הציבורית בעסקנות שנגע מי כל של מה
 מתאר כאשר סופו, שלקראת הרי בארץ,

 משתרבבת כבר האחרון, העשור את לבון
 של אווירה היום: כך כל המוכרת הנימה

 וביצועיזם קארייריזם תככנות, אינטריגות,
המושג. של המכוערת מהבחינה
 לבון, של ספרו שבקריאת ההנאה מלבד

 של לימוד כסכר משמש שהוא ספק אין
 אחד של מבטו מנקודת שלמה, תקופה
התקופה. מיוצרי
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 אס — מצויין שבוע
 ואס אותו לנצל תדעי

 עצמך, את תנטרלי לא
 הכו- דווקאיזם. מתוך
 פגי- על מבשרים כביס

 כיש, ופגישות שות־לב
 — המישורים ובשני

 קטנות הצלחות על
 יכול אתה וגדולות.

 לפתע, עצמן, למצוא
 לא בו חדש במצב
¥1 ¥ ¥ חדש. משהו לגלות עלול אתה רצית.

 נותן העגום רוחך מצב
ל ביחסך אותותיו את

 הס במגע. איתך באים
 יש כי יודעים אינם

 מוצדקת־מאוד סיבה לך
ועצבני, ׳ממורמר להיות

מו אינם גס הס ולכן
התפר את לשאת כנים

 את לשמוע או צויותיו
לעבו ביחס גערותיך.

ה בדרך בחרת דתך,
 מבלי לוויתורים, נכון הייה נכונה.

 להצליח. סיכויים לך יש אז עצמך, להשפיל
¥ ¥ ¥

במבו נמצאת בת״זוגך
אפי ואולי נוראה, כה
 מוזר ממש במשבר. לו

 להבחין הצלחת שלא
 לנסות כדי כה. עד בכך

 הקשח, ממצבה לחלצה
 מתאמצת היא אותו

תס אל ממן, להסתיר
 כי חזיתית, עליה תער
ממו באיגוף בחר אס
 פעולות ביצוע תוך שך,

 היעד אל תגיע כך ;והסחה הטעייה
 המצב. את תלבנו ויחד ממש, בעזרתה

 עלול המשבר זוגתך, למען תפעל לא אם
 ב׳. או א׳ ביום השבוע, כבר החוצה לפרוץ

י* * ¥
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במיוחד
פעולה

 יצר לרסן עליך יהיה
 להגיב על־מנת מסויים
 או מילים על כראוי

 אל אחרים. של מעשים
אבו בחלומות תידבק

 את מבזבז אתה — דים
 יהיה תועלת. ללא זמנך
 אחריות ליטול עליך

 בן־משפחה של במצבו
גמי יותר קצת קשיש.

 לך, תזיק לא שות
מ ביותר לעסוק כשתצטרך

אחת.ובענהאחת  בעת
¥ ¥

ה הראשון המאבק
 בכל לך מתגלה חדש

 תהיי ואת — כיעורו
 אבל המפסידה. דווקא

 טרא- לא זו ייאוש. אל
 רבים, אנשים כי גדיה,
 במקום־העסקים בבית,

ה חברתך במחנה. או
 תתגלה, ביותר טובה
 כמקור נוספת, פעם

 בני עזרה. של אמיתי
 להתבטל עשוייה רצינית עיסקה אריה:

 ולשתף שלם בלב לוותר תדעו לא אם
 בצבע משהו ליבשו ברווחים. אחרים
 בתקופה דווקא מצננת, והיזהרו תכלת

 הרבה. בגללה להפסיד עלולים אתם זו:
¥ ¥ 1 ¥

— בתולה בת התחזקי
במיו קשה שבוע לפניך

 להתחמק תנסי אל חד.
 עליך שיהיה מהאתגרים

 מעט עליהם. להתגבר
אומץ־ הרבה שכל־ישר,

 לך יעזרו ועח־רוח, לב
המשוכות, פני על לדלג

 של בסופו לך, ויגרמו
 על נחת־רוח המון דבר,

מבו יהיו שלא הישגיך,
תוותר! אל כלל. טלים

נתווה
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 המסובך הכלכלי במצבך לטובה שינוי
 הפחות במקום ידידים תמצא אתה במיקצת.
 עם הדעת. על מתקבל

 מתייחסים שהם דע זאת,
 בחוסר־התחשבות. אליך

 ועוד מהפכפכים, היזהר
 מנשים כמובן, יותר,

 לחול־ נטייתך הפכפכות.
תס ולרומאנטיקה מנות

ב השבוע, אותך, בך
 אם אזי, לך. לא מריבה

 האף את תכניס כבר
 סייס — הזולת לענייני

בכבוד. המלאכה את

׳¥ ¥1 ¥

המת את בסוד לשמור והכנה העז רצונך
זו ובחיי בחייך רחש
 בתחום בעיקר לתך,

 צריך אינו האישי,
 שתנתקי לכך להביא

 מן לחלוטין עצמך את
העבר. על המחשבות

מ גם כמו-כן היזהרי
להש מוגזמת נטייה

קטנים, שקרים מעת
ל סופם כידוע, אשר

 ההווה את חיי התגלות.
בעבר. מדי יותר להגות מבלי במלואו,

עןןת
׳גז!■׳■;!■!!■ 1^3■
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¥1 ¥1 ¥

 רומנטית, לפעילות מתאים אינו זה חודש
 הבוס אם — קשת בן ואתה — קשת בת

 בך נוזף או עליך צועק
 שהצדק אומר זה אין —

 תסכים אל לכן איתו.
 לסדר־ כך על לעבור
 תגובה מאידך, היום.

 השבוע, בעיקר כלשהי,
 ה־ קץ עבורך תהווה

 המיקצועית קאריירה
 כיצד היטב חשוב שלו.

 פזיז. תהיה ואל לפעול,
שתי גס כדאי החודש

בני־אדם. עם ממושך ממגע מנע

¥ ¥1 ¥1

האמי הדברים :שוב לזה הגענו ובכן,
 פר- מאחרי אחר־זה, בזה מתגלים, תיים

הצבי האשליות, גודי
הסו האנשים של עות

 והרצון אותן, בבים
לע הבלתי״מציאותי

 פי- על ניצבת את זור.
וה בעיני-רוחן, תהום,
 לגבור עלול דיכאון
 מוטב כן משום עלייך.

 למתרחש שתתייחסי
בציניות. לא בהומור,

 להגיב תשתדלי ושלא
 בראש תחשבי אלא ובכאב, בחוזקה מייד

לעצמן. לעזור תוכלי כיצד קודם וראשונה

׳¥ ¥1 ¥

 ממצב להיחלץ לך יסייע שלך האישי הקדם
 הפורה הדימיון מביך.

 מזלך, אותך חנן בו
 השבוע להיראות עלול

 מסויימים אנשים בעיני
המצי בתפיסת כהפרזה

מ להישמר עליך אות.
 אחד כלפי אכזר להיות

 אליך הקרובים האנשים
 ריגשית אכזבה ביותר.
 באור ותיראה תימוג
כחול. לבשי שונה.
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¥ ¥ 1 ¥
 יכולה לא תכלית וחסרת עזה מריבה
 באפשרותך, יש אם על-כן, דבר. להציל

— תחושותיך את רסן
 המרירות את ואפילו

ליבן. את ה הממלא
מב גם חשוב זח דבר

זהו :רפואית חינה
במיקצת, מסוכן שבוע

ל ולנוטים לחולי״לב
 כסף פנימיות. מחלות

 מגיע חשוב אן רב לא
 אותו תבזבזי לידייך:

מתנות. בו קני או

5׳ 0
11־: ׳׳ וניס

 ־ בפברואר ו9
במרס 20
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