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 הוא והכזב. השקר שבתחום דברים
אי־עשייה.״ על לא עשייה, על מותקף
 בתקופת ביותר, הקשה בתקופה גם

 השפיע לא ועדת־כהן, ועדת־החקירה,
 בסבלנות, מחכה ״אני חייהם: על הדבר
 ויראו טעו שהם כמה יראו אלה שכל
 משבר לנו היה לא עשו. הם עוול איזה

לרגע.״ אפילו
 על מדברים שרון במישפחת

 מנסה אריק דבר. כל על כמו פוליטיקה
 היא הליכוד של שדרכו אותי לשכנע

 לילי (לא־לציטוט), הנכונה הדרו
 צלחת עם וחוזרת למיטבח הולכת

 רוצה ״אני ידיה. מעשה גבינות־כבשים
 אבל מיסחרית, בצורה גבינות לעשות

 בעיה ישנה ובעוגות, באוכל כמו כאן,
 לא וזה אחרת, יוצאות הן פעם בכל —

רציני.״ במיסחר הולך
 יש בצמחים, וטיפול מבישולים חוץ
 מצלמת, היא נשיים: תחביבים ללילי

 התמונה את רוקמת. סורגת, מציירת,
 שהופיעה למשל, כהן • גאולה של

 תנועת של הבחירות בתשדירי
 בעצמה לילי צילמה התחיה־צומת,

שנים. כמה לפני
אויק?״,״̂, של במיטבח

במיטבח הכיריים מעל טוב. זאת עושה והיא פות

 של טבתו בישלה שבהם נחושת, סירי של שורה ישנה
 לילי פתיליה. על מבשלים שהיו בתקופה עוד אריק,

מתכון. על לחזור מצליחה לא אבל מטעמים, מבשלת

אריק של הסוס
הלבנים, האווזים את מאכילה היא אז בוקר". ״חגיגת

 באורווה. הסוסים ואת החומות התרנגולות את
 בחירת של הקורלי ביום אריק, מאחורי לילי למטה:

בתל״אביב. הירידים במרכז לכנסת המועמדים
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 ׳נורת■ .,אילו
 ח״ את לבחוו

 ההתחלה, מן
 שוב ה״ת■
באריק!״ בוחרת

 לה יש הבית של השנייה בקומה
 מרשה לא היא אך משלה, חדר־עבודה

 לא ״אלה אליו. להיכנס לזרים
 היא אנטי־פמיניסטיים,״ מקצועות

 אלה — ״להיפר ברצינות. אומרת
פמיניניים.״ מאוד מקצועות

 צריך כשהוא לו מייעצת היא האם
 כשהוא חשובות, החלטות לקבל

 לחיי־ גם שנוגעת דרו על מחליט
המישפחהז

אני ואז יחליט שהוא מחכה ״אני

 במרכז להתמודד כשהחליט אחריו.
 בכלל. התלבט לא שמיר, נגד חירות

 — לפוליטיקה ללכת כשהחליט
 הבינו, בדיוק ולא קטנים היו הילדים

אומר.״ זה מה הבנתי בדיוק לא אני וגם
 היא איתו, להיות יכולה כשהיא

 אינה כאשר יילך. באשר אליו צמודה
 ומחכה, בבית נמצאת היא יכולה,

 עצמה את מעסיקה ובינתיים
השונים. בתחביביה

 ראש־ יהיה שאריק רוצה את
אותה. שואלת אני ממשלה?
 אם לעם, טוב היה שזה להיות ״יכול

 למדינת־ ״טוב אולי ראש־ממשלה. היה
טוב.״ יותר נשמע ישראל״
 ״אילו ואומרת: חוזרת היא ושוב
 ההתחלה, מן חיי את לבחור יכולתי
 אריק, אחרי ללכת בוחרת שוב הייתי
 אפשרות לי שנתנו מרתקים, חיים אלה

מעניינים." אנשים המון לפגוש
 בממשלה יישב לא אריק אם גם
 שלנו. החיים על ישפיע לא ״זה הבאה,
 מכאן, המאבק את ימשיך אריק

 אם מאוד אשמח כמובן אני מהחווה.
 חושבת אני אבל בבית, יהיה אריק

שלי. הדרך זו הליכוד של שהדרך
 שהכל יבוא שיום מקווה ״אני
 לשבת ונוכל בסדר יהיה במדינה
 המון עוד יש בינתיים, היום, בשקט.
במדינה.״ לעשות דברים

■ סרגוסטי ענת

לעי נראים ואריק לילי
לפולי כניגוד ביחד, תים 11 !

נשותיהם. את המסתירים טיקאים

-יי-— הורוסקופ —
)42 בעמוד (המשך
 מהסתב־ להיזהר יש שבה נוספת
 26ל״ במרץ 15ה־ בין היא כויות,

באפריל.
מישפחה

 יעיקו וחדשות ישנות בעיות
 מישפחה בני האריות, על ויכבידו

 ויהוו בדרישות יבואו מבוגרים
 של בריאותם נוסף. מלחיץ גורם

 לדאגה. מקור תהווה מישפחה בני
 להקדיש יהיה אריה מזל בני על

 אולם מישפחתם. לבני זמן יותר
 חדשה דרך לעצמם שימצאו רצוי

 ׳•י קרוביהם כל את ויעמידו ועצמאית
 הורים עם ביחסים הנכון. במקומם
 קשרים שינויים, יחולו מבוגרים

להשת יצטרכו ותלותיים חזקים
 שלום אין שבהן במישפחות נות.
 למסקנה להגיע הזוגות עלולים בית

 לבצע אף צורך יש ואם המתבקשת,
ה במיסגרת דרסטיים שינויים
קיימת.

ממרים
 לבצע יהיה אפשר השנה
 דירה, לעבור כלומר, שינויים.

 לשפץ. או לשכור למכור לקנות,
 במקומם חנוקים ירגישו האריות
 אולם שינוי. לעצמם ויחפשו הקבוע
 שינוי שכל בחשבון שיביאו כדאי

וצרות בבעיות מלווה יהיה שיעשו

 דידה, רעבוו
 דממו, רקמת,

 או ו 13לש
אותה לשבץ

 שום - מראש חשבו לא שעליהן
 אולם בקלות. להם יבוא לא דבר

שיו הרבה והאנרגיה המאמצים
 לתוצאות זאת בכל יביאו ציאו

משביעות־רצון.

 ויוצרים אמנים
אריה במזל
 שהמקוריות להדגיש כדאי כאן

 מאוד, אותם יבליטו והייחודיות
 יהיה לא אחרים בשטחים אם וגם
 יוכלו הם היצירה בשטח דווקא קל,

 כל חיוביים. בהישגים להתברך
 סיכוי להם יתן מקורי רעיון

 זו שבשנה ספק אין להתקדם.
 ועל רעיונותיהם על רבות ידובר
 הם שבו המעולה הביצוע כושר

 לשנות, צורך יחושו הם מצטיינים.
 חדשות דרכים ולנסות לחדש

 לא לעבודותיהם ההד ומהפכניות,
לבוא. יאחר
לבינה שבינו זמר■

 הנישואים (בית השביעי בבית
 יופיטר כוכב יימצא והשותפויות)

 פברואר. בחודש דלי למזל שיעבור
 להכיר הזדמנויות יתן זה כוכב

 להם יעזור ואף חדשים, בני־זוג
 מאחר האמיתי. במצבם להכיר

 הגדול" ה״פילוסוף הוא שיופיטר
 לא ומצבים זיופים סובל ואינו

 בפני אותם יעמיד הוא ברורים,
 חלק יביא וזה שהיא, כפי המציאות

 להמשיך טעם שאין למסקנה מהם
 תכלית. להם שאין בקשרים

 חזק ובסיס אמת בהם שיש קשרים
 אף ויגיעו נוסף חיזוק יקבלו

 (הכוכב ונוס כוכב לנישואים.
 יהיה ונתינה) אהבה שמסמל
 במרץ 15ה״ בין אחורי בהילוך

 עלול זה מצב באפריל. 26וה־
 שהחלו אריות על להקשות
 קשרים וגם חדשים, בקשרים

 אמיתי קשר במבחן. יעמדו ישנים
 זו. בתקופה גם מעמד יחזיק

 שהיחסים כך על יעידו ניתוקים
 על ומושתתים דיים עמוקים אינם
 שוב אפריל מסוף חזק. שאינו יסוד

 או קשרים לחדש יהיה אפשר
חדשים. בקשרים להתחיל

2447 הזה העולם


