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הרבה. לך

הקרו שהאנשים וההבנה האהדה למרות
כל מגלים אליך בים
 את לפתור תיאלץ פיך,

ב לך המציקה הבעיה
 נסיונו- עצמך. כוחות
ייכש לך לעזור תיהם

מיו מתח ויוסיפו לו,
 גרוע שהוא למצב תר

נעי הפתעה הכי. בלאו
 לקראת לך צפויה מה
אפ וכן השבוע, סוף

 טובה לגמול שרות
 שעזר לידיד טובה תחת
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 לשאת הנוהוססים מאמציך מתחילים אט־אט,

 יקלקלו שלא דאג פרי.
 ועוד העניונים, את לו

 עצמך שאתה — יותר
מ לעצמך, תקלקל לא

 מתוך או הזנחה תוך
ש זכור עצמית. שינאה

 עם אדם אתה רק לא
שור: בת עצמי. כבוד
 אבל אותך, אוהב הוא
ש בדרך תלכי אס

 את כלפיו, החלטת,
 בהתחייבויות. כרוך זה !היזהר לידיך, יגיע
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ואולי נוראה, במבוכה נמצאת בת־זוגתך

הצלחת שלא מוזר ממש במשבר. אפילו
 כה. עד בכך להבחין

מ לחלצה לנסות כדי
 אותו הקשה, מצבה

 להסתיר מתאמצת היא
 עליה תסתער אל ממך,

 בחר אם כי חזיתית,
 תוך ממושך, באיגוף
 הטעייה פעולות ביצוע

 אל תגיע כך והסחה;
 ממש, בעזרתה היעד
ה את תלבנו ויחד
המש זוגתך, למען תפעל לא אם מצב.

השבוע. באמצע החוצה לפרוץ עלול בר
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 עליך, העיק רב זמן וגדול,_אשר ישן, חוב
נו אותו השבוע. ייעלם

 להיות ידע שבעבר שה,
 לך יוותר תוקפני, כה

 זה דבר במפתיע. עליו
מרץ, מישנה לך ייתן

 את להגשים לך ויסייע
בע העיקרית שאיפתך

 יחד ביותר. הקרוב תיד.
ה חיי גם זאת, עם

בת־ עם שלך, אהבה
 יפרחו הקבועה, זוגך

 שיוטלו משימות חדשים. לשיאים ויגיעו
 במיקצת. יעיקו חברי, חוג במיסגרת עליך
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ש הסיכויים כל יש — מתעקשת את אם

 שאת כפי יעלה העניין
 את — לא אם מקווה.
 ממנו. לשכוח יכולה

ל השבוע, תחכה, אל
סו או גדולים רומנים

 מוטב :במיוחד ערים
 קש־ בתיקון שתתרכז

הוו הידידות עם ריך
מו כסף שלך. תיקות

 אל :לקופה זורם עט
 דרומה. נסיעה תחמיץ

 מיוחד. באופן לך כדאית תהיה היא
* * *

 חכם בזמנו שאל ? לי מי — לי אני אין אם
 עדיין ודבריו עתיק,
 במיוחד מתמיד, יפים
 אתה לך, הנוגע בכל

 שמישהו מאמין, באמת
ל עבודתך את יעשה

מ־ יוזמה רק מענך?
 מאמץ בצירוף צידך,

 יביאו כדאי, אך לא־קטן
המתמשכת, הפרשה את

גמר. לידי בגללך,
— בתולה — עבורו
הים. ליד לטייל הרבי
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מאזניים
36 ויו׳.!.',הז,ש*

קשח
ר 2{ ב מ ב  ־ בנו

ר 20 ב מ צ בד

 השבוע הו
_ 10

בלבן.

 נהדרת הבנה מגלה אתה מאוד. משונה
שפ שפגשת האחת גם השבוע. אדם לבני
 בפניך ליבה את כה

ל בהתייחס מדי מהר
מכי שאתם הקצר זמן

 אתה ובמקביל רים.
ל הבנה חוסר מגלה

 של הרשמיים נציגים
 ומוצא והסדר החוק
ב איתם מסתבך עצמך

 במה שהתחילו דברים
למת תניחי אל בכך.
 להפר הסמויה חרה
 ממה יותר לה מייחסת את מנוחתך. את

 היה שלא למסקנה תמיעי עוד לה. שמגיע
אחר־הצהרים. לצאת הרבי לדאוג. מה לך
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מ או משפחה מקרוב בלתי־צפוייה מתנה
כגמולו.. לו והחזירי אותה קבלי קרוב. ידיד

 מצפה עקרב, בת לך
פעו חוויות. מלא שבוע

 מתכנן אתה אותה לה
תת חודשים, כמה כבר
 לשביעות השבוע בצע

מת השבוע סוף רצונך.
ארוכות. לנסיעות אים

 המתח את יפיג גס זה
ב היזהר בך. שהצטבר

הנסי מן מיוחד אופן.
לא רחוק. לטווח עות ״

 דומה, משהו או פיזית סכנה לך שנשקפת
 בעקבות שתבוא דברים שהתפתחות אלא

בעתיד. הרבה די לך תפריע — כזו נסיעה
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ו חדשים, אתגרים בפניך יעמדו השבוע
 להתאמץ יהיה עליך
 כש- את להוכיח כדי

 קשת בת ויכולתך. רונך
להסת שלא הזהרי —
 ה- רגשיות בסערות בך

ל לך תלגרום עלולו
 אם ודיכאון. אכזבה
תפי רוח, בקור תנהגי

ה מהרפתקאותיך קי
במ הנאה, רומנטיות

 ' מנת שהיה הסבל קום
שלך. הצבע הוא ירוק כה. עד חלקך
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 מוסיף החודש בתחילת שעברת הזעזוע
או אותותיו. את לתת

 כך לחשוב די לא לם
ל גם חייב אתה —

 בנידון משהו עשות
או את לשנות כדי
אליו. שנקלעת המצב תו

 ליפול יכולה שאת זכרי
 מזל בן עם בייחוד בפח,
תה אל אריה. או דגים
 הקשר -את לנתק ססי

מדי. מאוחר שיהיה לפני
הגרוע. רוחך מצב ירומם כחול בצבע בגד
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 על ולעמוד דיעותיך את להציג תחשוש אל
 מעלה. ורם חשוב אדם מול אפילו שלך,

ו עמדתך את הסבר
 של הבנתם על סמוך

 — דלי בת האחרים.
יכו שאת תחשבי אל
ה כל את לסדר לה

 בסופו־של-דבר עולם,
 הקרובים האנשים יגלו

 שאת מה את אלייך
באמ וינקטו — עושה
ש כדאי חמורים. צעים
 חשבון־נפש קצת תעשי

 זה שבוע באמת. לך חשוב מה ותחליטי
המהמרים. מכם לאלה מאוד טוב הוא
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 לא אך תתקלקל, לשבוע מתוכניותיך אחת
 שבמקומה מפני נורא,
 מוצלחת אחרת, תבוא

ותיק, ידיד פחות, לא
רב, זמן פגשת לא אותו
נעי הפתעה עמו יביא
הש — דגים בת מה.
 סוף אותו, תפגשי בוע
כשו תתנהגי אם סוף.
ליבו. את תכבשי רה,

כל על היטב חשבי __________
או עושה שאת מה ■־*

הקרוב. בעתיד לך ישתלם זה אומרת,

ר 20 א נו  - בי
אר $ז בפברו

ר ו9 א  בפברו
בגץרס 20

(

מכחכים
)8 מעמוד (המשך

 של ותפקידה סוהר. ומעצם להתעלם הסיפחון
 מסכת מתוך אחד אירוע למדד סיפחות,
 תמציתה זוהי בעזרתו.״ ׳ולהדהים שלימה

 הספר על עוטר ׳ה שמותח הביקורת של
 :(העורר המעה״ חירבת פרשת על ״האמת

׳ב עמודים) 64 כתם, הוצאת ליבנה, !רמי
).2124 הזה (העולם נייר של נמר מדורו

 מבקר — ■איש של בזכותו כופר אינני
ל — רגיל קורא !או מיקצועי סי׳פרותי

הנר בלשון הביקורתית, דעתו את הביע
 על זה !ובכלל שהוא, ספר כל על לו, אית

 הדרישה חיזעה״. חירפת פרשת על ״האמת
 איננו איש ׳אגב, בה, שגם — שלי היחידה

 וזהיר, שהביקורת היא, — להתחשב חייב
 הרי עצמי :אני מזו: יתרה רלוונטית.

 שיקרא כדי עומר לדן הספר את שלחתי
 ציפיתי לא ואופן פנים ׳ובשום אותו, ויבקר
 הספר, על -שלי דעותי את ברשימתו לקרוא

שלו. דעותיו את אלא
 דן של הביקורת חיצי החטיאו הפעם אך
 דן שכתב הרשימה מטרתם. את עומר
לא הכותרת תחת עומר
 מכות בה היו לא ;הוגנת״ ״בלתי היתד,

 ״בעט ניכתבה לא היא ;לחגורה מתחת
 כללה ולא וארסי״ מתנכל משוחד, נקמני

״גו כי קביעתו !שחר״. חסרות ״השמצות
 חושיו את מקהה דק בסיפרות הרג״ דש
מעו סיפרו׳תית שהצגה בשעה הקורא של
 שלימה, מסכת מתוך אחד אירוע של לה

 מוסיף: (ואני הקורא את להדהים עשויה
 שיחשוב) כך לידי להביא .אולי, זה, זע״י

׳בהחלט. נכונה היא —
 עם כלום !ולא זו לקביעה שאין אלא
 זה היה חיזעה״. חירבת פרשת על ״האמת
 ״נישול הפרק ׳נגד עומר דן טען כאילו

 הדן היסטוריה בספר וניצולם״ השחורים
 ב״גד לוקח שהוא דרום־אפריקה, בתולדות

 היה עורכו וכי נישול״, וב״גודש הרג״ דש
 אחד אירוע בודד ואילו לעשות מיטיב
הקורא. א׳ת בעזרתו ■והדהים המסכת מתוך
 חירבת פרשת על ב״האמת יש מה כי

מוקד הספר עמודי 64 מתוך 11 ? חיזעה״
 בשאר יזהר. ם. של מסיפרו לציטוטים שים

 ההיסטוריים־ הנתונים מופיעים העמודים
 מפורטת רשימה !• הבאים: סטאטיסטיים

 שנהרסו הערביים הכפרים 384 שמות של
 ; 1947 מאז האדמה פני מעל ונימחקו

 — המטכ״ל של ד׳ מתוכנית קטעים !•
לכו פקודות קבוצת הכוללת התוכנית, היא
 מתושביה הארץ ל״טיהור״ הלוחמים, חות

 וליצירת הערביים
 טריטוריאלי רצף

 שטת על יהודי
 הניתן ככל גדול

 :ישראל ארץ של
ה מצולמת כתבה

 שיקר- את מוכיחה
 ״תל- האגדה יות

 חולות על — אביב
ל והמונה ניבנתה״,

 ישובים 12 פחות
קיי שהיו ערביים

 שעליו בשטח מים
 ליבנה רמי י תל־אביב משתרעת

151 של רשימה
כפ חורבות על שהוקמו יהודיים ישובים

בקירבתם. או אדמותיהם על או ערביים רים
מוקד דבר״ ״אחרית הפרק עמודי שני

 י׳וסף הרצל, מדברי לציטטות בעיקר שים
 נוספים עמודים שני ר׳ופין. וארתור וייץ

פרק. כל לפני קצרות להקדמות מוקדשים
 איננו, חיזעה״ חירבת פרשת על ״האמת

 שיר, או מחזה, זה אין גם סיפור. איפוא,
 ״סיפרו־ לכנותה שניתן אחרת יצירה או

 ולא !תיאורטי ניתוח שום בו אין תי׳ת״.
 פוליטית. הטפה ולא אידיאולוגיות קביעות

 שלא בוודאי — מסה !ולא מאמיר איננו זהו
 ללא — עובדות של אוסף זהו סיפרותית.

 ההגדרה ״הסברים״. ׳שום ובלי פרשנות
 ״אוסף :היא זה, לסיפרון ביותר הקולעת

ב וני׳ת׳לש׳ו ■במתכוון שהוישכחו דפים של
הציוני.״ ההיסטוריה מספר מומחיות
 בטענה כזה סיפרון של עורכו את לבקר

 פירושו וכר, אחד אירוע לבודד עליו שהיה
 גודש על ההיסטוריות ׳שהעובדות לדרוש

 בלי בהחלט — הפלסטינים ■של הגירוש
 מ׳תן פירושו חסויות. יישארו — !מרפאות

 ונסיון■ הציונית ההיסטוריה למשכתבי גיבוי
 של הנמר מלוע אחת בשאגה — למחוק

 חירבת פרשיות 384 של קיומן את — נייר
 בין■ בסיכס׳וך יסודי מרכיב המהוות חיזעה,

 הפלסטיני. לעם הישראלי העם
לשם עומר, דן של כוונתו היתד, ז׳ו ׳אם

לבוש הדברים על להעטות עליו היה מה
 סיפרו־ ביקורית -של — כשלעצמו מרתק —

? תית
תל-אביב ליבנה, רמי

לחנינה מקום יש
 לאסירים חנינה אי־מתן בזכיות המצדדים

 כה עד הביאו למדינה, השלושים בשנת
במצי מעוגנים :שאינם מגוחכים נימוקים

 עלינו עמדתם. לביסוס הישראלית, אות
 (הגובלת האמוציונאלית הגישה את להמיר

 תועלתנית. ראציונאלית בגישה בהיסטריה)
ה עם לחיות נצטרך מחר כי לזכור יש

 עתה להגביר עלינו האם לשעבר. אסירים
 הקיימת הניסור הרגשת ואת ת״ססולם את

? בהם
ה מהאסירים ניכר חלק כי לדעת ׳חשוב
 בשל ע׳ונש מרצים בבתי־הכלא יושבים

 בחלקם בכך. מה של פלילית הסתבכות
 האם בחייהם. הראשונה העבירה להם זוהי
י צ׳אנס להם ניתן לא

 בשל גם מוצדקות, היו לחנינה הציפיות
 ■את חננה הטוטליטארית רוסיה כי העובדה
ה למהפכה 60,־ד שנית לקראת אסיריה

 החרות שעקרון מדינת־ישראל, בולשביקית.
 יש זאת• לעשות חייבת אפה, משנת הוא

 גדול ציבור כללית. חנינה למתן לעשות
 :חז״ל שאמרו דרך ועל לכך. מייחל ונכבד

 דייינין שהעמידו אלא ירושלים, נחרבה ״לא
 הדין.״ משורית לפנים ולא ׳תורה דין על

רמת;גן עומרד, יצחק

חכרו? הגיפוי
 ראש־ ממישרד כי פורסם בעיתונות

ש הם עויינים ש״גורמים נמסר הממשלה
הקר הפקעת בדבר הידיעות את הפיצו
 ראש־הממשלה התכוון למי בגדה.״ קעות

 הודעה למסור אנשיו את הדריך כאשר
 שולטים שעוד המערך לאנשי האם כזו?

למ הממשלה, במישרדי הגבוהה בפקידות
השילטון? חילופי רות

 במיש־ מוסמך ממקור גם, לי התברר
 הניפוי יתחיל שבקרוב ראש־הממשלה, רד

 ה־ מ,מיפלגת בכירים פקידים של הגדול
ב אנשי-שלומם והצבת לשעבר, שילטון,

הקובעים. תפקידים
ירושלים חיים, בן־ ד.

הבל״ל מן פלישח
 למה באמת, אז קק״ל, שדרות ה״ו פעם

אלי רחוב במקום בל״׳ל, רחוב יהוד, שלא
למשל? בן־יהודה, עזר

 אין אבל שיר. עליו ״ש טוב, ! ? ייש מה
 כל או תמ״ם, חשבון או פז״ק חשבון לו

 דבורה ׳במלון הזמן. עם הצועד אחר משהו
 בל״ל משרדי את בקרוב שם ■שיפתחו כתוב

 ,ז״ל, ירדן במלון בל״ל זר, !ומה בצפון.
הדרום? משרדי
 החדש הענק הסניף לגמרי. מבולבל אני

 הסניף להיות יכול לא אתרים, בכיכר הזה
 ישמספד מלון בכל כי במקום, המלונות של
 זה אולי בפנים. בל״ל סניף ייש עצמו את

 עם ויאכטות ׳רציף המעגךשירותי סניף
 לחלק צריך יודע, לא ! ? נפרדת מיפקדה

 באיזוד. בל״ל מערך ומפת מצפן ובו קיט
 הרחוק, הצפון על הולך בטח נורדאו סניף

קשה. שאליה מיגדלור? סניף שייך לאן !אז
הגבול. על ממש כנראה זד,

 בן־יד,ודה, ברחוב קטנים סניפים טוב,
 סנק־ כמו זר, חשובים. אינם כבר שמותיהם

 כל שייר ׳לאן קטן. וכסף חסכן דן באר
 לנפת אולי דיזינגוף? ברחוב בל״ל מערך
להשתגע. אפשר אלילה, יא התיכון. הצפון
 הכל רע. לא דבר זד, בנקים הכל בסך

קרמי סטיל, סטיינל׳ס חומות. זכוכיות נקי.
 שמפריע מה הסביבה. לאיכות תורם קה.
ה בחלונות לראות ימה ׳שאין באמת לי

 סגור במעגל מערבון איזה שיראו ראווה.
לא זד, אבל משהו, זר, ב׳נקומט משהו. איו
 פעם עוד בל״ל, של סמל חלון כל על זה.

 ראש איזה שישימו בשורה. יפעם, ׳ועוד
 נורא. לא טוב. יותר סבר — פופאי של

 ברוח חלל, עם נחרז ׳רע. לא מצלצל בל״׳ל
 ראשי סתם אלה ואלי חז״ל. ועם הזמן,

 ,14,־ד מד,מאד, יהודי חכם איזה של תיבות
 משהו איו ל״ביורנו לוי בנימין ■למשל, כמו,
כזה.

תל־אביב קדטיר, משה


