
פיצוצים ד אין
 מתעלף בשבוע איתכם אני שוב ,היקרים מלוטפיי

 בשבילי. מדי חמה כסות מהווה כשעורי מחום,
 ואל מראה כמו החלק הים אל צופה אני מחלוני
 לי המזכירים הים, אל המשתפלים הזהובים, החולות

שלי. לארץ לי שיש האהבה״שינאה יחסי את
 דבר לכל ביחס כמעט קיימים אהבה״שינאה יחסי

 כלל בדרך הינם אהבה־שינאה ויחסי בעולמנו,
המשתנה. המציאות

 בתפניות שינוי על מעיד מחיפה האיש של מיכתבו
 לו הגורם דבר שלו, המישפחתית במציאות חדשות

 ומכניס לסביבה, בהתייחסות דראסטיים לשינויים
ביותר. לו הקרובים אל אהבה״שינאה ליחסי אותו

 החיפאי, של והציורי התיאורי מיכתבו זהו ובכן,
 הביתית הבמה את מכיר הוא כי להסיק ניתן פיו שעל
היטב. שלו

ה בזה ק11ב11לנ קד־ לי
 המוזר, המיכתב משמעות את תביני לא אולי את לילי,

 24 של תיאור לד לתת רוצה אני לקרוא. עומדת את אותו
שלי: חיי־המישפהה מתוך שעות

 פרצוף בעלת פרועת־שיער, מכשפה — 6:30 השעה
 משתקת היא חורקני־שורקני ובקול לידי, נאנחת חמדן,

דקות. כמה במשך האוטומטי השעון את
 בתורם, וגי, ב׳ א׳, וילד באמבטיה, כבר אני — 6:35
 השעון מסורת את וממשיכים הדלת על דופקים

האוטומטי.
 על נקרנית כנשיקה מלווה מביתי יוצא אני — 7:30

 שיערה את לאסוף הספיקה שבינתיים מהמכשפה, הלחי
בגומיה.

 שם, תמיד לי. מחכה היא הביתה. חוזר אני — 17:00
 אני שם. היא אבל הבית, של הרגילים כרעשים מלווה
 מוכנה, ארוחת״ערב תמיד לי יש כך. בשל אותה אוהב

משהו. חסר לי אבל טוב, במצב הילדים

 ־ ילד? גבר? לך? חסר יקירתי, באמת, מה אותה: שאלתי
השיגרה? מן יציאה חיים?

 ! מבינה, את פיצוצים! לי אין לא. ואמרה: בי הסתכלה היא
 , שהם לי נדמה שהיה פעם, שעשיתי דברים אותם כל לילי?

 עושה אני כעת. לי קורים אינם ונפלאים, גדולים פיצוצים,
אולי ובלתי־מספקת. דלה תוצאה ומקבלת דברים אותם

 אותה. שאלתי להתאבד? רוצה את מה, אז
גדול. משהו משהו, שיקרה רוצה אני לא!!!
 המשך לך שיש מאושר אתה בסדר, הכל מצבך. הנה ובכן,

 לך ומספרת הארוחה את מכינה הקטנה ושהאשה למישפחה,
 פעם מוגש בכתב, זאת מעדיף היית אבל האינפורמציה, כל את

 חברתי גם כך די־נור. זיקוקי הזמן ובשאר למזכירה בחודש
חייה. את רוצה היתה

 שרמת ברגע מזה זה רחוקים להיות הופכים הפיצוצים אבל
 פעם. אף אין רוויה גבוהה. לדרגה הגיעו שלך והנסיון הלמידה
 לא אפילו אולי יום, בכל לא פיצוצים. יבואו עוד בטוח, תישאר

יבואו. הם אבל בשבוע, פעם
 הלונה־פארק במיסגרת פועלת היא — למכשפה ובאשר

 לה. מתאים גודל בעלי הם שלה הדי־נור וזיקוקי שלה הקטן
לשלך. חכה אתה,

 המכשפה את להעלות או אפשרויות: שתי לך יש ובינתיים
 שאתה הדברים אם ולראות בכליך לפשפש או המוקד על

 של והפנטסיות הפיצוצים במיסגרת ממשיים הם להם מצפה
כשלך. נסיון עם איש

 כדי עצים לקושש האפשרויות בשתי שתצטרך שברור, מה
 במיסגרת נדבך אל נדבך חייכם את לבנות או מדורה, ליצור

 האישיים. לפיצוציו זכאי אהד כשכל ההדדית הנוחות של
 חלק הם ברירה. לך אין — הקטנות למיפלצות ובקשר

בזה. מעורב שמוליק ואפילו מהעיסקה,

ה ב ה ר־ו־ו11י1נ א
העיתון, את לקחתי המיקלחת, את גמרתי — 18:00

 לתחנה, מתחנה מעביר השלט־רחוק בסלון, יושב אני
 מירדן, מצויירים רוצה הקטן כדורגל, רוצה הגדול

להפריע. סתם והקטנטן
 מנסה אני במיטבה. הכלים עם שצף־קצף כינתיים

 של לתחילתה הפתח את נותן כשאני בעיתון. להתרכז
 ומישפטים מילים של אץ־סופי כפרין מותקף אני שיחה,

 של המדוייק התיאור ובהם ההיסטריה, סף על הנאמרים
צאצאיי. של ומעלותיהם עוונותיהם

 של קריטיות שעות אלה אבל אותי, מעניין לא שזה לא
 •טלה העיתוי למה אבל והכל, אותה אוהם אני היום. סוף

 ללא מזוני את ולעכל לאכול רוצה אני גרוע. כל־כך
הצייפם. עם לביציה תוספות

 בהודו כמו מרגיש אני ארוחת־הערב, כשנגמרת
 מגיעים והצרחות הרעשים האוכלוסין. התפוצצות בשיא

ייאמנו. בל לטונים
 נכנסת ודמעות, יזע דם, מריבות, אחרי — 21:00
 היטיגרה על מדבר לא אני תורנו. עכשיו למיטות. 'החבורה

 לי• לוקח העולמים, ריבון אבל, קיים. שזה יודע אני שבעניין.
 שמתמחה זו הזאת, שהאישה שמוליק את לשכנע שעה

 לחדור מת וששמוליק הסקסית אשתי גם היא במכשפיות,
אליה.

 מתחיל כשהוא בשמוליק, מאבקים של שעה אחרי
 חמש צילצל שהבוס היקרה, אשתי נזכרת עניין, להראות

 שעה בעבודה להיות שעליי והודיע שהגעתי, לפני דקות
הזמן. לפני

 ושמוליק אחרת, או כזו במתכונת הזמן כל קורה זה ככה
 אני ישן, כששמוליק ועכשיו, לאפרוח. הופך התרנגול

טוב. ולילה קרה קולה בבום עצמי את מרגיע
 שאני מפני זה הביתה. חוזר תמיד אני כנ״ל. ולמחרת

'אותה. אוהב
 יותר רוטט לא שמוליק למה יותר? פיצוצים לי אין למה

 אותה פוגש הייתי לוא אבל אותה. אוהב אני בחוץ)? לא (גם
אותה. חונק הייתי בלילה, ביער,
 אותך. מבינה אני כן, הולך. מהכל לטיפה ולשמוליק לך

 טעם עוד אין שכאילו לי ואמרה חברה בביתי ישבה השבוע
 בבית, מיפלצות מגדלת ולא נשואה לא היא בבוקר. לקום
 שלה, המיקרה את ננתח בואו ובכן, לה. גם קרה זה זאת ובכל

שלך. המיקרה עם יותר קל לנו יהיה ואו

 נראית אבל צעירה. פרגית לא כמה. חשוב לא בת אני
 לעומת היקר, בעלי האהבה. מפרי לנגוס ואוהבת בומבה

 נר, נורה, ללא החשיכה, בחסות בלילה, רק אוהב זאת,
פנם־רחוב. ואפילו

 רוצה שאני הגמור בחושך לו אמרתי פעמים הרבה
 להסתכל רוצה אני המתחלפות. הבעותיו ואת אותו לראות

 חושבת גם אני ממנו. חלק בל בעיניי ולאכול שלו הפין על
 מקיים הוא בחושך בשלו. הוא אבל חשוב. העיניים שמגע
 שלא שחשוך, מפני לפעמים, לי. נדמה אבל נפלא יחסים
 את מעליב שזה חושבת אני משגל. הוא מי את לו משנה
מלכתחילה. היה זה שכך אפילו שלי. האגו

 התועבה על סיפורים שמרוב איש לך יש יקירתי. או־קיי,
 הפרטנרית אילו אסון, לא בר־החבאה. דבר בכך רואה שבדבר

 את, זו הפרטנרית אבל אור. שונא עטלף היתה היא גם שלו
 תפריע לא השמש שאפילו הבנתי מיכתבך פי שעל יקירתי,

מפרי־האהבה. לנגוס לך
 אמיתית, בכנות יחד, איתו ולנסות לו להסביר חייבת את
 מה לכם להבהיר לנסות התחיל, זה כל ממנה לנקודה להגיע
 שתתחילו מציעה אני בחושך. ולך באור לו מפריע באמת
 החשמל, חברת את מכירה שאני וכפי נר, לאור בשבוע מפעם

השנה. ימות לשאר תדאג כבר היא
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 לגבי בחרדה שרויים הסרטנים
 בינתיים, אבל המיקצועי, עתידם
 מומלץ לא ספטמבר, עד לפחות

 בפרוייקטים ולהתחיל להתעקש
 אחרת. לעבודה לעבור או חדשים

 עדיין הדברים אבל לתכנן, אפשר
הרצוי. בקצב יסתדרו לא

 בני - יותר קל יהיה מספטמבר
 את יציעו לעבודה שותפים או הזוג

 השותפים, גם זו בתקופה עזרתם.
 רחוקים אנשים ואפילו הזוג בני גם

 ומעכבים מפריעים כולם - יותר
 זה מצב כאמור, ההתקדמות. את

 אלא יפריעו, שלא רק לא ישתנה.
 פעולה ישתפו כולה והסביבה הם

ויעזרו.
כספים #

 מקום שיש נראה לא זה בשטח
נע המצב נובמבר מחודש לדאגה.

התה שבגלל יתכן קל, יותר שה
 של תחושה תהיה בעבודה פוכות

ה השטח פני על אבל אי״יציבות,
 יגיעו כספים קשה. יהיה לא מצב

 דרך תמיד לא שונים, ממקורות
 עזרה להם שאין אותם העבודה.

עצ על רק לסמוך היכולים מאיש,
 ימצאו יחיד הכנסה כמקור מם

הכנ מקור שיהוו עבודות לעצמם
מספק. סה

 בזמן מתקבלים שלא כספים
 יגיעו לשלם, שהבטיחו ממעסיקים,

 נגדם שתוגש לאחר דבר של בסופו
סר בני - בכלל מישפטית. תביעה

 - מישפטית תביעה המגישים טן
בהצלחה. יזכו
נסיעות #

 התשיעי בבית יופיטר כוכב
 לנסיעות לצאת הצורך את מביא

 כל-כך לא זה הפעם אבל רחוקות,
 מתערב כרגיל סטורן כוכב פשוט.

 קשה קרינה יוצר כשהוא ומפריע
דח לעיכובים, ומביא יופיטר כלפי
 זאת האחרון. הרגע של וביטול יות
 לא כלל סרטן שבני אומרת לא

 קל, יהיה לא בנסיעות אבל ייסעו,
 אפשר מיקרה בכל לא וכאמור

לבצען. יהיה

בריאות 9
 את להזכיר נמאס כמעט כבר
 זה בשטח גם אבל ושוב, שוב סטורן

 השישי הבית מאוד. משפיע הוא
 בבריאות, גם הקשור כבר, שהוזכר
 סטורן לכוכב חניה כמקום משמש

 צורך יהיה הקרובות. בשנתיים
 בגוף הרגישות לנקודות להתייחס

 הסרטנים הטיפול. את להזניח ולא
 סבל, למנוע כדי - בביטנם רגישים

 תזונה על להקפיד שכדאי ייתכן
ש מחלות זמנים. לוח ועל נכונה

לה יכולות למחזור־הדם קשורות
 רק לבריאות להתייחס אפשר ציק.

 את מכיר אחד כל כי כללי, באופן
לע צריך לא הוא מה ויודע גופו

 והיא: תינתן אחת אזהרה רק שות.
התמוטטות. עד מלעבוד להימנע

לבינה שבינו ומה #
 המזל בתחילת שנולדו אותם

 נפטון, לבן־הזוג. יחסם את משנים
 משנה השביעי, בבית כעת הנמצא
 להיות צורך עוד איין רבים. דברים
 יותר נותנים בן״הזוג, כלפי רכושני

 מידה אותה לעצמם ולוקחים חופש
 מהפחד משתחררים חירות. של

 ייעלם. או יחסר שהשותף והחרדה
 הצליחו לא מה שמשום סרטניות
 השמרני יחסן את משנות להינשא

 ילד להביא אפשרות על וחושבות
 כוכב נישואין. מיסגרת ללא גם

בחוד השביעי בבית הנמצא מרס,
 בני אצל למתיחות גורם אלה, שים

 וותרנים היו לכן שקודם סרטן,
 המתוחה האוירה ומתפשרים.

החיו ומריבות. לחיכוכים מביאה
 פוחדים לא שעכשיו הוא בכך בי

ולהו במקום בן-הזוג את להעמיד
בפ שהצטבר מה כל החוצה ציא
ב המתחילים קישרי־אהבה נים.

 נמצא מרס כוכב שבה זו, תקופה
 לא (יוני״אוגוסט), אחורי בהילוך
מעמד. יחזיקו

מיפגשים —
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 משא־ומתן אבן: של הדברים רוח לפי
 ההגדרה זכות בסיס על אש״ף עם

 ח״ב הפלסטיני. העם של העצמית
 מילה, להחליף הציע ארצי יצחק

 לא איש זעירים, שינויים כמה הוכנסו
הדברים. על־תוכן עירער

 שיש הסתבר לחתימה, כשניגשו
 לפגישה, כלל בא לא אבן אבא בעיה.
 על תחתום לא כי הודיעה נמיר ואורה

 חתם. לא אבן אבא עוד כל דבר שום
 של השלישית היונה הראל, אהרון ח״כ

 נעדר. מיפלגת־העבודה,
 בעוגמת־נפש. התפזרה הפגישה

 הוא אם אבן אבא נשאל יום באותו
על לחתום סירב הוא לחתום. מוכן

נמיר ח״כ
אבן בלי חותמת לא

 טענתו: דיעותיו. את ששיקף המיסמך
 מצע את תואמים אינם ״הדברים

 חזר אילו אך מיפלגת־העבודה.׳׳
 היה מה המיפלגה, מצע על המיסמך

מחדש? הדברים על לחתום הטעם
 שואלים הנוכחים: אחד (התלוצץ

תשו אפגניסטאן. על דעתו מה רוסי
 היום איוואנוב של מאמרו את קרא בתו:

 המצב על דעתו ומה בפראבדה.
 אנטונוב של במאמרו ״כמו בפולין?
 ״כמו לוב? ועל באיזווסטיה.״ אתמול
 בטרוד.״ שילשום פטרוב של מאמרו
 ריעות שום לך אין ״מה, לו: אומרים

 לי, ״יש הרוסי: משיב עצמך?" משל
בהן!״) מאמין לא אני אבל

תוניס: ♦
המעגל אח להוחיב

 היה היחידי האמיתי מיסגש ך*
 מראשי שניים שיגרתי. כמעט 1 1

 ח״כ לשלום, המתקדמת הרשימה
 אבו־אל־ ריאח והכומר מיעארי מוחמר

 המתקדמת(החלק התנועה מזכיר עסל,
 הפדרטיבית), הרשימה של הערבי
ועוזריו. ערפאת יאסר עם נפגשו

 מקום את לזהות סירבו השניים
הממ את להביך שלא כרי המיפגש,

 נערכה שהיא ברור אך המארחת, שלה
בתוניס.
 בשתי ערפאת, של דבריו עיקר
 ושארכו יומיים במשך שנערכו פגישות

שעות: שש ביחד
 הסכם בעקרונות דבק אש״ף •

 עצמו שחוסיין למרות חוסיין־ערפאת,
 זה הסכם אש״ף. עם יחסיו את ניתק
 ההגדרה וזכות שלום על מדבר

 במיסגרת הפלסטיני העם של העצמית
ירדנית־פלסטינית. קונפדרציה

 עם משא־ומתן לנהל מוכן אש״ף •
 ועידת- במיסגרת ישראל ממשלת

בינלאומית. שלום
 מעגל את להרחיב מעוניין אש״ף •

 ישראליים חוגים בו ולשתף הדו־שיח
 האווירה את להכשיר כדי נוספים,

לשיחות־שלום.
 ארץ־ חסידי אין בכך שדווקא מובן
 למחרת מעוניינים. השלמה ישראל

 לאסור רמה בקריאה שוב יצאו הפגישה
מיוחד. בחוק אלה מיפגשיס

2547 הזה העולם


