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 ו־ חולפים עליך הממונים עם יחסיך
ב לא־מעט מתערערים

 שליטה חוסר עטיין.
עשתו איבוד במצב,

 שאינה חוצפה או נות,
 אפילו עלולה במקומה,

מח ;לפיטורין להביא
 התוצאה על שבה

 בת תועלת. רק תביא
 כי ספק איו — טלה
או אוהב באמת הוא
 מעמיד הוא ואין תך

בארץ. לתור הרבי וכלל. כלל פנים

מטרתך, את הישגת !לך ברכות צרור
הקשה. בדרך כי אם
הדרו : אחורה הבט אך
 גוויות רצופה עברת בה

ופג על־ידך, רמוסות
ללא־ התטללת בהם רים

 היתה תמיד לא רחם.
במעשיך, אנושיות מעט

!שור במקום, קשיחותך
 מכריך חוג את תגדיל

ה המיספר את ובעיקר
 אותם אלה של זעום

 לנוח. הרבי שור, בת ״חברים׳׳. מכנה אתה
•¥■. + +

 ועל עצמך על מדי יותר חושב אתה
למ השונות, בעיותיך

 מצליח, כה שאתה רות
 אחד כל יודע זאת

 נפשי שקט מחבריך•
ה סוף לקראת תשיג
 תלוי זה אולם שבוע

 אחרת, אהבה בך. רק
מסת ופורחת, גדולה

 בקרוב באופק. מנת
 חדש תפקיד תקבל

 חייך. כל חלמת עליו
להגיע עומד אתה
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ו מצומצם בפורום שהועלתה הצעתך,
ה נדחתה. — נבחר

 לא לדחייה נימוקים
 אין אך אותך, שיכנעו

ההח ברירה: כל לך
 ועליך החלטה, היא לטה

למ נסה אותה. לכבד
 או אחרת, דרך צוא

למצב. שונה פיתרון
 קוסם הוא :סרטן בת
בכך. פלא ואין לך,

 בטרם חזק, בו תיפסי
אחרת. של לחיקה חייך מאופק ייעלם

* * *
 נוראה, במבוכה עתה נמצאת בת־זוגן

 במשבר. אפילו ואולי
הצ שלא מוזר ממש
 עד בכן להבחין לחת
לחל לנטות כדי כה.
 הקשה, ממצבה צה

 מתאמצת היא אותו
תס אל ממך, להסתיר

 חזיתית, עליה תער
 לבחור רצוי אם כי

 תוך ממושך, באיגוף
 הטעיה פעולות ביצוע

 היעד. אל בבטחה יביאו אשר והסחה
* * *

 ימים לו צופן העתידלחסוך. התחל
 תיכננת אותה קנייה
ש פרוטה כל קשים.
 שים — לידך תיפול
 הטיול על ותר בצד.
 בת לך, תיכננת. אותו

 השבוע מצפה בתולה,
דגים. מזל מבן הפתעה

ל ואם נשואה את אם
 לך מובטח — ילדים

ה נחת מהם שתירווי
ה את בצעי שבוע.

 החיצונית. צורתך על הקפידי רב. זמן מזה
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 להמשיך תוכלי כי מאמינה, את באמת האם
אפשר 7 במישחק־הכפול סוף אין עד

 חודש, במשך לרמות
 אבל שלושה, חודשיים,

 תמימה, שנה במשך לא
 האנשים כל את ולא

ה !אותו הסובבים
להח עליך יהיה שבוע
 מי לכאן, או לכאן ליט,
 באמת. שלך הגבר יהיה
 את זאת, תעשי לא אם
קר לצאת טלולה עוד
** בן ומכאן. מכאן חת

 שהתכוננת העיסקה את דחה מאזניים,
נשכר. תצא יותר. מאוחר ןלזמ לעשות

* * ו*
 הגיע מה זמן שנמשך העגום רוחן מצב

הת אכן לעצמך, שהצבת האתגר לסיומו.
 רק זה כי דעי ממש.
שמ לכן בחיים, פעם

ה ככל היטב עליו רי
 ישתלם זה כי אפשר,

 מ- אורח בעתיד. לן
 ציפית כה אשר חו״ל

ה בשבוע יגיע אכן לו,
ב — עקרב בן בא.
 בחרת לעבודתך, יחס

 הייה הנכונה• בדרך
 מבלי לוויתורים, נכון

 כי לן מובטח אז עצמן, את להשפיל
תתגשם. שאפת כה לה אשר ההצלחה

¥1 * *
 ישפיע עיסקך, נקלע אליו הכספי המשבר
ב האישי. הכספי מצבך על קשה בצורה
מלע היזהר לכך, קשר
 נמהרים, מעשים שות

 עלול עוד אתה עליהם
 יותר. מאוחר להתחרט

ב להודות תתבייש אל
 מצב כי ידידיך אוזני

 לעומת־ גרוע. עיסקך
 לנסות תעז אל זאת,

 הסבך מן מוצא לחפש
 לך. הכפופים אלה בין
 תגלי השבוע קשת, בת
 אם לך. חסר הוא וכי אותו אוהבת את כי

פתוחות. בזרועות יקבלך הוא אליו, תפני
¥! * *

 ב- יביא בחייך שיתחולל חשוב מיפנה
בהגי- התנהג במעמדך. שיפור עיקבותיו

והרבה לבת״זוגן נות ________
 לבילויים איתה לצאת

לך, לה. מגיע זה —
 סכום ייכנס גדי, בת

או בזבזי רציני• כסף
בפזרנות. לא אך תו,

כס יזרמו לאחר־מכן
 בשטח נוספים. פים

ה על את האהבה,
אך, זה. בשבוע סוס

 את תרימי אל כמובן,
 ליפול עלולה עוד את מדי, יותר ראשך

לעיר. מחוץ בנסיעות הרבי הסוס. מעל

כיש נוחל בקלפים המצליח כי שאמר מי
 אופן בכל צדק, — שלו בחיי־האהבה לונות

 באמת אתה אם לגביך.
 לבסס תוכל כי מאמין

 תוך הכלכלי עתידך את
בבק — מזל מישחקי

ש יהיה כדאי אך שה,
 פעם שוב זאת תשקול
 אתה השבוע היטב.
חמו נערה לפגוש עתיד

את בפניך שתעמיד דה,
_________ פוקר. או היא :הברירה

 מצלצלים דלי, בת לך,
 להכניע הצלחת האהבה. פעמוני השבוע

אהבתך. לחסדי נתון בידיך, כולו והוא אותו
1* * *

 השבוע זהו — המינים משני דגים בני
 טובים דברים רק בו תראו אתם שלכם.

מתאווים. אתם להם
 מיפנה מצפה דגה, לך,

הדי בעיקבות בחייך,
שרכשת. החדשה רה

 בן תלוי הדבר עתה
 חיים בה לבנות כדי

מבוססים. משפחתיים
 זה שבוע דג, ואתה,

 תחילת עבורך יסמן
 העיסקי בשטח עלייה

 אתה אם והחברתי.
 הרבה פורה. שבוע זהו בעט, ידן מושך

רגיל. שבוע הרומנטי במישור בכתיבה•

מכתבים
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כדרד ההתפוצצות
 פחות לחמו קיומם שבשנות עיתונים,

 עליכם מתעלים שליליות, בתופעות מכם
ב מתעסקים אתם בעוד האחרונה. בעת

 משמעותי לאומי נושא ואין כמעט קטנות,
ה מלבד בעתהנכם, וחקירה לבירור עולה

ה כל עם ■אולמרט. בח״כ לפגוע שאיפה
 מזניחים אתם דעתכם, לשיקול הערכה

 את לפוצץ העלול הנורא, חומר־הנפץ את
 מסוג אלימות, להפגנות ולהביאה המדינה

באיראן. עתה הנערכות אלה
 שלכם המשאבים כל את לגייס עליכם
 ועד מעתה כולו, העיתון כל את ולהקדיש

ה נגע כמו לבעיות ישתנו, שהדברים
החד והמתעשרים השחור, ההון שחיתות,

ב לעסוק עליכם וראשונה בראש שים.
ב המדינה לשד את המוצצים חקלאים,

 צלמו למושבים. צאו לסובסידיות. דרישה
 שלהם. בריכות־השחיה עם הווילות את
 ווילה. כל ליד חונות מכוניות כמה ראו

 סוחרים, של שחורה רשימה אתם ערכו
 את רושמים שאינם ומיסעדות, חנויות

 שלכם שקוראים בטוחה אני הכנסותיהם.
 מעלימי־ של כתובות לכם לספק יסכימו

 למס־ההכנ- הוכיחו הון־שהור. וצוברי מם
ה וגילוי טס־ההכגסה של ■שהגביה סד,

כך. כל קשים אינם משתמטים
 ■את לבזבז אלה טרופים בימים לכם מה

 הכל. עזבו שבידיכם? הנפלא המכשיר
 לפני ההמתנה ימי הם אלה למילחמה. צאו

הגדולה. ההתפוצצות
יפו גולן, דבורה

ילדים מישחק
 כשנת־הילד״הביג־ הוכרזה 1979 שנת
 יכולים אנו תחילתה עם וכבר לאומית,
 אל העולם אומות מתייחסות כיצד להיווכח
 טבחו הקמבודים אוייביהם. של — הילדים
 כפרים על בפשיטות וייאט־נאמים בילדים
 הוויאט־ חיסלו בתגובה וייט־נאם. עם בגבול
שבהם. הילדים על קמבודים כפרים נאמים

נ ר נ \ / ~ ד ל י ^979ה
 שהמחבלים אחרי שונה. אינו המצב ואצלנו
 הגליל אצבע ישובי את בקאטיושות הפגיזו
 גם החלה בקריית־שמונה, בבית־ספר ופגעו

אזרחיות. מטרות ולהפגיז להפציץ ישראל
 זאת ובכל לילדים, מישחק אינה מילחמה

 הייתי העיקריים. קורבנותיה הם הילדים
 לא מדינת־ישראל שלפחות להאמין רוצה

 לפעולת־ לגיטימיות מטרות בילדים תראה
 פי על לפחות השנים. כל היה כך תגמול.

 תמיד ישראל פגעה הרשמית מדיניותה
 מכך כתוצאה נפגעו ואם צבאיות, במטרות
 פי על הדבר נבע ילדים, ובהם אזרחים,

מטעות. הרשמיים, ההסברים
 בטלוויזיה, ומכריז שר־הביטחון בא עתה

ב יפגעו המחבלים שאם ועדה, עם קבל
בפגי להם נגמול אצלנו אזרחיות מטרות

 ולמימוש אצלם. אזרחיות במטרות עה
בעי הפירסומים פי על צה״ל, הנחית דבריו
 אזרחיים ישובים על פגזים כאלף תונות,

 האם ילדים. גם מתגוררים בהם בלבנון,
 הילד״ ל״שגת ישראל של תרומתה זאת

? הבינלאומית
חיפה פרלמוטר, רינה

הברז? מסד טאחרי
 הזה (העולם וויט אוריאלה של רשימתה

 את המגוללת הברזל״, מסך ״לפני )2159
 עוררה ברזל, אמנון של הצלחתו סיפור

 את בהן לשתף ואבקש תגובות כמה בי
קוראיכם.

 ברזל לאמנון לעשות המנסה סיפור זהו
 לאמניו. לעשות מנסה ברזל שאמנון מה

ה איש ברזל, אמנון את לנו מוכר הוא
 מוכרים שבהם באמצעים והתיאוריה, מעש
 וגרטרוד כהנווילר כמו הוא ברזל אמן.

 וקדישמן שקארוואן כשם בדיוק שטיין,
 ברזל ומאטים; בראק פיקאסו, כמו הם

 (קדישמן) שלו הארטילריה את שולח
 וההעזה בוונציה, הביאנלה את להרעיש

 היא קדישמן של הכבשים את להציג
 חלילה, האמן, של לא ברזל, של העזתו
 לתהילה מאלמוניות אמן ״מעביר״ ברזל

כ לדחותה״, שקשה ״תיאוריה באמצעות
וויט. מאמר

 מצוייד ברזל הרשימה, כותבת לדעת
 מהאמנים ״לרבים מאגיים: כימעט בכוחות

 פירושו ברזל עם שקשר נראה הישראלים
 משנה לא בינלאומית״. הצלחה כימעט

 לברזל תן האמרגן. מי משנה האמן. מי
לזהב. אותו יהפוך והוא ברזל,

 ה־ שמא היוצרות? התהפכו לא האם
ה בעצם, הוא, מבקר־תיאורתיקן־אמרגן

 הכלים אלא אינם האמנים ואילו אמן,
 המסייעים הם ושמא ? להצלחתו המשמשים

 שנאמר: כפי ? להצלחתרהצלחם לו
 ראיון בכל כימעט מוזכר ברזל ״אמנון

 פרסם האחרונות״. בשנתיים קארוואן שנתן
 קא־ מזאת! יתרה אותך. ואפרסם אותי
הש שסיגנונו ״מפני בהצלחה זוכה רוואן
 לו שינה שברזל כאן נרמז האם תנה״.

? הסיגנון את
 כוחו אם ? יפים כה אינם הדברים ואולי

 בידו עלה לא מדוע כך, כל רב ברזל של
 בני- לשני .בינלאומית הצלחה להקנות
 ויהושוע אופק אברהם הקודמים, טיפוחיו

 לאחר להצליח העז (האחרון נוישטיין?
 לא אופק וגם ברזל, עם ה״רומאך סיום
מהאופק). לו נעלם שברזל מכך סובל

 עלבונו את גם לתבוע באה אני אבל
 לפני זכה קדישמן מנשה קדישמן: של
הצעי ביאנלת של לפיסול בפרס שנה 20

 ב״דוקו־ שנה לאחר הציג בפאריס, רים
 עד חיכה (ולא קאסל של המהוללת מנטה״
 של ב״דוקומנטה״ אותו ״יריץ״ שברזל

 במוזיאונים בהצלחה הציג הוא ).1977
מו בניו־יורק, היהודי כמוזיאון חשובים

 פסלים ארבעה ;שבגרמניה בקויפלד זיאון
 היוקרתי המוזיאון באוסף נמצאים שלו

 מוזיאון — מודרני לפיסול בעולם ביותר
 באמת צריך אולי בוושינגטון. הירשהורן

 לדריכת המתין שלא על בקדישמן לנזוף
ה בכל להצליח כדי ברזל של כוכבו
להש מיטיב כה שברזל והתיאוריה מעש
בהם? תמש

 הוא ושאפתן. פיקח בחור הוא ברזל
 לאמנות, מגיאולוגיה לקפוץ ואיך מתי ידע

ו תל-אביב. לעיריית לייעוץ מביקורת
תפ את עזב (מדוע — עליו קטנה כשזו
 השמועה את בבוז דוחה אישית אני ? קידו

 שנרמז מה בשל אותו פיטר צ׳יצ' כאילו
 לייעץ החל — מכעיסים) דיוקים כאי אז

 ברזל (״הוזמן תבל ברחבי ייעוץ לנזקקי
 מודרנית לאמנות מוזיאון בהקמת לייעץ

המו והתיאטרון הטכסטיל עיר בפראטו,
 עפולה, :אומר היית משל באיטליה״. דרני
החדישה). והמוסיקה היהלומים עיר

 הן חדישה אמנות על שלו התיאוריות
 מי את לפגוש יודע הוא וטובות. יפות

 מר יבנה הוא לדבריו. ולהקשיב שצריך
 מוזיאון לכישלונות״. ״מוזיאון פרטי, זיאון

ל אותו ויהפוך מוסד־של־איש־אחד, של
 להיכשל: יוכל לא ברזל אמנון הצלחה.

הצ כסיפור סיפור כל למכור יודע הוא
 כב־ באמנות בישראל, כמותו ירבו לחה.

!הסברה
 עם קשרים קשר ברזל :ואוריאלה

י ר צ ו  עוצרי עוצרי. לא — הדוקומנטה א
 להניח סביר כי אם אחר, לגמרי דבר זה

קשר. ליצור השכיל איתם שגם
ירושלים גביש, ניצה

חלם חוות
 ל־ מנהל למנות הממשלה של החלטתה

 כדי שרון, אריאל שר־החקלאות של חוותו
 אלה בין האינטרסים ניגודי את למנוע

מישרד־החקלאות, של אלה לבין החווה של
)10 בעמוד (המשך

ם ל עו ה ה 2161 הז


