לא תהיה לך כל אפשרות לביקורת על
מאורעות שיקרו לד
בשבוע זח ,על כן מו
טב להניח לדברים ל
התגלגל מעצמם .אתה
עשוי לתפוס את מקו
מו של מישהו איתו
יש לך קשרים הדו
קים .הוא יקבל את
הצלחתן ברוח טובה,
י  : 1 21מ ר ס ־
ובקרוב תהיה לך הז   1 20 1באפריל
דמנות לעשות למענו
רבות — .בת טלה — שקלי היטב צעדיך.
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אחת מהחלטותיך עשויה לגרום עוגמת נפש
לאדם קרוב אליך מאוד.
אל תיתן לדבר להשפיע
עליך ,ואל תבטל אותה.
נצל את המצב לטובתך,
בכל השטחים ,ולשם כך
הפעל את כל כוח השי
פוט שנחנת בו .השתדל
לא להיתפס להחלטות
 : 1 21א פר״ל ־
רגשיות .בת שור —
סז :ב מ אי
פנקי את עצמך ,אך
הימנעי ככל־האפשר מ
הוצאות כספיות מיותרות שהתרגלת להן.

שווו
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צפויה לך נסיעה קצרה ,הקשורה בחוזים,
שאלונים וראיונות ל
רוב .קרוב או ידיד
מבוגר עשוי לדרוש הח 
זרת חוב ישן .צפויים
שינויים מהירים על
רקע חיי הבית ,ושי
נויים נעימים יותר ,ה
קשורים בחיי האהבה
והחברה שלך .השבוע
מתאים מאוד לעבודה
יוצרת ותכליתית ו-
ולגישה בלתי שיגרתית בעסקיך השונים.

יויי !

תגיע השבוע לידי מסקנה נמהרת הקשורה
בחיי המשפחה שלך.
צפוי לו משבר בעניני
כספים ,ואל לך לבטוח
יתר על המידה בעזרה
שהבטיח לך ידיד או
ידידה מסויימים .סמוך
רק על עצמך ,על נס־
יונך ,וכושר השיפוט
המעולה בו נחנת .בע
 21ביו ני •
 20ביו לי
יית קשה תבוא השבוע
בקלות רבה על פתרו
נה ,צפה לאורחים בלתי־קרואיס השבוע.
¥׳¥*.¥

אורחים מחו״ל עשויים להפתיע אותן
בתחילת השבוע .הח 
לטה מסויימת שלך
תעכיר את האווירה
בקרב בני ביתך ,אך
תווכח בקרוב כנכונה.
מסתמנת אפשרות של
הכנסה נוספת והתקד
מות במקום עבודתך.
שבוע של הצלחה ב
 21ביו לי -
ו  2ב או גו ס ט
שותפויות ובהשקעות,
שלא תביא לך את
הסיפוק הנפשי לו אתה כה ־ מצפה.
¥• ¥ ¥
היזהר מהימורים .האמנים והסטודנטים ש 
ביניכם צפויים לשבוע
פורה ומצליח במיוחד.
מצבך הכספי ויחסיך
עם שותפיך לעבודה
י תב הוג סוף סוף ,ויגיע
הזמן להחליט את ה 
החלטה החשובה .היש 
1 1) 111.1
גים עליהם נאבקת
באו\.וסג\ -
קשות ,יוכתרו השבוע
 27ני־זריןדינד
בהצלחה רבה ,ותזכה
לגמול את המגיע לך.
בת בתולה — השיטה נכונה ותישא פירות.
•■״י *א*

צפויים לך שינויים נעימים בחיים הרגשיים,
כתוצאה מעיסוק בתחביב .צפויה לך גס
פעילות מוגברת בחוג
המשפחה .אל לך לפצל
את כוחותיך ,אלא לרב;
זס למטרה אחת .אתה
מיחס חשיבות רבה מדי
לקשר הרומנטי החדש.
בת מאזניים — ההזנחה
שאת נוהגת בחיצוניו־
תיך תתנקם בך ,הדבר
)  2ב ס פ ט מבר ־
 ? 7ב או ק טו ב ר
עלול לשמש חומר רב
לרינונים ולרכילות ב־ ■׳
קרב ידידיך וקרוביך במשפחה .עשי מיד
את כל האפשרויות כדי למנוע אי־נעימות.
¥
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השתדל לתקן את היחסים עם הוריך
ועם ידידים קרובים ,כי הדבר יבטיח
לך את שלוות הנפש
שתהיה זקוק לה ה
שבוע• עליך להשקיע
יותר אנרגיה ומקו
ריות בעבודתך ,ופחות
בחיי החברה שלן.
עקרבית — שינוי קי
צוני בהופעתן החיצו
נית עשוי להגביר ב
 מידה דראסטית את
הפופולאריות שלן ,ו
להביא לך הצלחה רומנטית בממדים
שלא חלמת עליהם בחלום הכי ורוד.
¥

¥1

\¥

מכתבים
ש ק ס פ י ר מ תזז & ד ב קי ב ר ד
אינני תופס את כל הרעש הצדקני ,ש 
הקימו חוגי המימשל בישראל סביב הג
דרתו של מנחם בגין על-ידי עיתון מצרי
כ״שיילוק״ .ההבדל בין שיילוק ,הסוחר
מוונציה ,לבין מר בגין הוא זה :בפני
שיילוק הועמדה הברירה ,שלפיה מותר
לו ׳ליטול ליטרה אחת מבשר בעל־חובו
בתנאי שלא יקיז מדמו .שיילוק נכנע
וויתר על זכותו זו .ואילו מנחם בגין
עדיין מאמין שיעלה בידו להקיז מדמו
)אדמתו וזכותו להגדרה עצמית( של
העם הפלסטיני ,ובה־בשעה לשמור על
שלמות' הגופה של שואב־המים וחוטב-
העצים האידיאלי.
משום כך ,הוא או תמים יותר או אכזר
יותר מהסוחר מוונציה השקספירי.
י .פו בו ד ,תל־אביב
שיילוק ,הסוחר מוונציה ,חייב
בקיברו מרוב עלבון בידיעה כי
מצרי חסר־ידע ,שהוכשל ,העז
למנחם בגין .שיילוק היה .על־פי

להתהפך
עיתונאי
להשוותו
שקספיר

מאבק על יוקרה ותדמית

1

שליטה עצמית ,סבלנות ומחשבה הגיונית
יעזרו לך להתגבר על הרבה בעיות בבית.
צא ובלה בחברת אנ
שים ,וכל הסיכויים כי
אתה עלול למצוא בי
ניהם גם כאלה ש 
יבינו את בעייתך ה 
מיוחדת ויעודדו אותך.
בשטח הרומגטי
שבוע שלווהרמוני,
שאולי ייראה לך איטי
וחסר פעילות ,אך ית
רום הרבה לחיזוק ה
קשרים ביניכם .בת קשת — התרחקי
מבן הדגים המקסים .הוא סתם דון דואן.
¥
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היזהר שלא להתערב במריבותיהם של
האחרים ,פן לא יובנו כוונותיך הטובות
על-ידי שני הצדדים,
ויהפכו אותך לשעיר־
לעזאזל .צפוייה לך
התקדמות נוספת ב
מקום העבודה וזו
תעודד אותן למאמצים
נוספים ,ובעקבות זאת
להתקדמות רבה עוד
יותר .צפה למכתב
נעים מחו״ל ,ולהפת
עה מרגשת לקראת
סוף השבוע .הרגיעה בשטח הרומנטי
תימשך עד תחילתו שלהשבוע הבא.
¥
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הקונפליקט העיקרי שלך בימים אלה מס
תובב סביב אדם חסר הגנה .כתוצאה מכך
אתה עלול לחוש די
כאון וחוסר אונים .ב
מקרה זה אל תיתן ל־-
הרגשותיך להשתלט על
הגיונך ,ופעל בקור רוח.
ידיד ותיק יביא לך תו
עלת רבה ובלתי צפו
יה ,אשר בעזרתה תוכל
לצאת מהמשבר העיס־
 20בי נו א ר -
 13ב פברואר
קי בו אתה נתון .בת
י׳
דלי — אל תתפתי ל־
השתתף בתכניותיהם המטורפות של אח
רים׳ פן תיקלעי למצב שיגרום לך להסתבך.
¥

¥

שבוע של אורות וצללים .מצבי רוח מש
תנים ,ותערובת של שמחה ודיכאון.
לקראת סוף השבוע ה
מתיחות תחלוף ותפ
נה את מקומה לפעי
לות יוצרת ,שתביא
לך סיפוק רב .אורחים
בלתי צפויים ולא אהו
דים יטרידו את מנו
חתך .אל תזניח את
 19ב פברואר ־
חובותיך השגרתיים ,ו 
 20ב מי־יז
אל תתחמק ממילוי
הבטחותיך ,אפילו אם
הדבר כרוך בקשיים ובוויתורים מצידן.

ני(
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ומרבית מבקרי המחזה ,אדם הגון ,ישר
וכן ,יחד עם היותו יהודי זקן וכעסן ש 
נפגע עמוקות בשחבורה של גויים מוכש 
רים כמו אנטוניו ,באסאניו ,לורנצו ופור־
טיה הצליחו לסדרו.
לעומת זאת ,בגין הוא שמנסה ״לסדר״
את סאדאת ,קארטר ,המלך חוסיין ,גאולה
כהן ,משה שמיר ושמואל כץ ,שלא לדבר
על ילדי ישראל הכמהים לשלום והמתע-
בים מילחמה .תשובתכם לשאלה אם הש 
וואה בין בגין לבין שיילוק היא הגונה,
טובה בדיוק כמו זו ש,לי.
יוסף שריק ,תל־אביב
התפסותו של מנחם בגין לכינוי ״שיי'
לוק״ ,שהודבק לו בידי עיתונאי מצרי
ישיש כמו מוסטאפה אמין ,כעילה להש 
היית שיחות הוועדה הצבאית בקאהיר,
היא תירוץ דל־היגיון .על־פי אותו ההיג 
יון עצמו יכול סאדאת להפסיק מדי שני
וחמישי כל מגע עם ישראל .עיתוני יש 
ראל יספקו לו עילות טובות לכך .לא
קשה למצוא מדי יום ,במאמריהם וכתבו 
תיהם של עיתונאים ישראלים ,ביטויים
מעליבים ופוגעים במצרים ובנשיאם ,לא
פחות מהכינוי ״שיילוק״ .מה היה אומר
בגין אילו היה סאדאת מפסיק את השיחות
בגלל כינויים כמו ״רודן״ שמדביקים לו
כמה עיתונאים ,או הכינוי ״טרוריסט״ ש 
הדביק לו משה שמיר בכנסת?
משה עמיאל ,בת־ינז

חסדים מפוזרים
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כלפיו כי הוא לא הפריע לאיש לרמות
את עצמו.״ הוא אכן לא הפריע ,אלא הש 
תדל והתכוון שרבים ככל היותר ירמו
את עצמם■ .
אומר אבנרי :״אם כולם־כולם רוצים
לרמות את עצמם — מדוע ימנע זאת בע 
דם פוליטיקאי ממולח כמו מנחם בגין?״
כאן אני שומע סניגוריה .מסביר אבנרי:
״הוא )בגין( צעד את הצעד הראשון לק 
ראת שלום אמיתי ,שיכלול את הקמתה
של מדינה פלסטינית לצד ישראל.״
בגין אפילו לא חלם על כך .כאילו בגין
שואף באמת לשלום ולא לשטחים מה 
ירדן ועד הים התיכון .פיתאום הופך
אבנרי את עורו ומלמד אותנו באותו מא 
מר אמת אחרת .הוא פוזל לעבר הער 
בים :״אין זו תוכנית שלום ,אלא תוכ 
נית של מלחמת חורמה נגד העם הפלס 
טיני כאומה הזכאית להגדרה עצמית,
לחרות ולעצמאות ,ככל אומה אחרת.״
אבנרי מפזר את חסדיו על ימין ועל
שמאל.
אליעזר פומרנץ ,נהריה

מיהו האיש המהלל את מנחם בגין ב 
ימים אלה ו אין זה אלא אורי אבנרי .וכך
אני קורא במאמרו )העולם הזה : (2107
״מנחם בגין לא רימה איש כאשר דיבר
על אוטונומיה ועל מימשל־עצמי.״ למע 
שה הוא רימה אותי ,אותך ,יהודים ,ער 
בים ,כולם.
אומר אבנרי :״בגין הוא איש אמת.
לא יעלה על דעתו לרמות איש במזיד.״
אדם האומר שבגין לא מסוגל לרמות איש
הוא תינוק ,וצריו לשלוח אותו לגן־יל־
דים .אבנרי :״לכל היותר אפשר לטעון

מערכת היחסים בין ישראל ומצריים
אינה אלא מישחק דיפלומטי ערמומי ,או
מילחמת־עצבים מאופקת וסבלנית שמט 
רות הצדדים בה הן לרכוש את אהדת
דעת־הקהל העולמית ,ולהוכיח שהצד השני
הוא אשר גרם לפיצוץ השיחות ולפרוץ
המילחמה הבאה .עמדות שני הצדדים
הן קיצוניות ומנוגדות בתכלית ,ואין סיכוי
סביר שהם יזוזו מהותית מעמדותיהם.
שלום יוכל להיות מושג רק כאשר שני
הצדדים הישירים לסיכסוך ,ישראל וה 
פלסטינים ,יכירו זה בזה ויישבו אל שול 
חן הדיונים .לא את סאדאת היה צריך
להזמין לירושלים ,אלא את יאסר ערא-
פאת ,כי אש״ף הוא הגוף שהרוב המכריע
של הפלסטינים בחר לייצגם .ישראל מ ד
קיעה ,משמיצה ומבזה את אש״ף בכל הז 
דמנות ומעל כל במה — כי היא מעוניי־
נת למנוע את השלום בכל מחיר היות
שהשלום כרוך בוויתור על שטחים .על
מיזבח ההימנעות מהכרה בגוף זה אנו
מוכנים להטיל את עצמנו ואת האמור
כולו למ!ילחמת'שואה איומה.
שלום זמיר ,אמירים

לחם יבש ,אדמה ?שח
הזדעזעתי מאוד לשמע הידיעה כי ח״כ
משה שמיר אינו יכול לישן בלילות עקב
קריאת המואזינים .אכן ,ממש אסון לאו 
מי .רצוי מאד להעלות בעייה כאובה זו
כהצעה דחופה לסדר היום בכנסת.
ברצוני לברך את ח״כ שמיר על ש 
הגשים את דרישתו מהעם ,לאמור :״לח 
יות על מנת ברזל ,על לחם יבש ,על
אדמה קשה ,במאמץ מפרך בלתי־פוסק ,ב 
עמידת יומם ולילה על המשמר ,בברית
הנשק ובריעות לוחמת ...גיוס לאומי ט ר
טאלי של שעת־חירום בלתי פוסקת...
מיקלטים במקום ארמונות.״
אכן ,נאה דורש ונאה מקיים.
שבתאי ליי ,רמת־ גן

!הפתרון
לפעמים אתה חייב להודות שאין שום
פתרון אחר ,ואז פורצת מילחמה .לא נהיה
תמימים לשכוח כמה מילחמות קודמות
באזורנו.
אם כך ,אולי ננסה לראות איזה בעיות
תיפתרנה על־ידי המילחמה הבאה.
ו• בעיות המחירים ההולכים וגדלים
לא תעניינה איש .כל השביתות יופסקו.
י• הפער החברתי יצטמצם באופן
דראסטי.
ו • החבר׳ה לא יצטרכו ללכת לעבודה.
כולם יהיו במילואים ויהיה שמח.
ו • גל תרומות מארצות־הברית יילך
ויגבר.
י• יהיה פתח .לאלימות המתגברת ב־
אוכלוסיה ויצומצם הפשע .ללא ספק יש
מתח רב בציבור הישראלי והמצרי ,מתח
זה לא ייתכן שישתחרר על־ידי גינונים
מדיניים ,פה צריך איזה מילחמה רצינית
כדי לשחרר את לחץ הקיטור ההולך ומת 
חזק.
)המשך בעמוד (8
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