
משכ פועלות נפשות מחפוז מביא זה ספר
 בספר החזקות הנפשות אחת שונות. בות
 דיעות המביע עורך־הדין של דמותו היא

 בדית- הנאצרי, הסוציאליזם נגד ישירות
ידי ובעד — החופש וכבילת המועצות

 כאלה דברים ארצות־הברית. עם דות
 של בימיו לפרסם היה ניתן לא

 הרי שכאלה רעיונות נוסחו ואם אל-נאצר,
מאד. מרומזת בצורה כאמור, נעשה, זה

 כולט מאפיין עוד יש האם •
 של לשילטונו :המעכר תקופת של

אל־שאדאתץ
 תו־ הסופר כתב אל-נאצר של מותו עם

 המישטר סיכום של מינשר אל-חכים פיק
 זו שלו. האישית מנקודת־הראות הנאצרי,

 המישטר, כלפי מאד חריפה ביקורת היתה
המ באחד הביטוי. חופש בנושא בעיקר
מפו תקופה שמחקו אל־חכים קובע קומות

 וש- המצרית, ההיסטוריה של מאד ארת
 בבתי־הספר שלימדו המצרית ההיסטוריה

מההיס ההתעלמות לדבריו, .1952ב־ החלה
 הנוער, נפש את השחיתה המצרית טוריה
הופ שאליו — מאל־סאדאת תבע והוא

ההיס החזרת את — הזה המינשר נה
למערכות. המצרית טוריה
 אל■ של תגובתו היתה ומה •

ץ ת א ד א ס
 שיתייחס ואמר המינשר, את קיבל הוא

 במגירה. אותו שמר הוא באהדה. אליו
 לפיר־ מייועד היד, לא הזה המינשר אגב,
 אל־חכים תופיק של ידידיו אבל פומבי, סום

 והמינשר אותו, ושיכפלו צילמו העתיקו,
 ממנו, שונות גידסות היו יד. אל מיד עבר

 מאחת קטעים פירסם אף צרפתי ועיתון
פור המינשר של המקורי הנוסח הגירסות.

המילחמה. אחרי ,1974ב- רק סם

״מילחמה־
של־כבוד״ \

 הסיפרות תגובת היתה מה •
 יופחהכיפו־ מילחמת דל המצרית

ז דים
 התגבר אל־נאצר, מות מאז שקרה כפי

ה ונמשכה הסופרים, של הביקורתי הקו
 מילחמת הביאה וכאשר לריאליזם. חזרה

 הלב לרחשי התשובה את יום־הכיפורים
 הציפייה אותה והתרבותיים, הסיפרותיים

 על בסיפורו פיאד סולימאן הסופר שהביע
ה 1967 ממילחמת הרגליים• קטוע החייל
 המיל- הרי — כבוד של למילחמה מצפה
 המילחמדד את להם נתנה 1973 של חמה

של-כבוד.
ש כבוד של מילחמה אחרי •

 הסיפרות ביוון היה מה הושגה,
ז המצרית

הצי את סיפקה שהמילחמה לומר אפשר
בהת אותה קיבלו שהסופרים כך פיות׳

 — פירסם מחפוז נג׳יב גדולה, להבות
 סידרה — כן לעשות נוהג שאינו למרות

 ליקחי הכותרת תחת קצרים מאמרים של
 הביא הוא מהמאמרים אחד ובכל אוקטובר

ב עוסקים כולם שלו הלקחים קצר. לקת
 יצאנו כאשר שעכשיו, והוא, אחד טיעון

 עלינו — הזאת ומהמבוכה הזה, מהתיסכול
 לקראת וללכת מחדש, עצמנו את לעצם

לק אלא המילחמה, לקראת ולא הפיתוח,
 אלה במאמרים הטיף הוא השלום. ראת

 של בביקורו למעשה, שהסתיים, לתהליך
 ניכרה דומה מגמה בירושלים. אל־סאדאת

אחרים. וסופרים אל־חכים תופיק אצל
 תרבותי״ ״מחדל קיים :האם •

 בספרות המתרחש לגבי ישראלי
אטי של מחדד והערבית, המצרית

בתה מלהבחין אותנו שמנע מות,
 המצרית תסיפרות שבהם ליכים

ץ חברתה את וביקרה הנחתה
הרא הדבר במוסכמות. שבויים נשארנו

 ולעולם לאיזור, שלנו ההתייחסות הוא שון
 אינם שהערבים וההנחה כולו, הערבי,

 יום־הכי- מילחמת בשלום. כלל מעוניינים
 לידי אותנו ׳ להביא צריכה היתה פורים
 אנו כזאת מילחמה שאחרי הלקח הסקת

 קרה אבל שלום. להסכם להגיע מוכנים
 שלנו, במוראל פגעו שהם הפגיעה ההיפך.
 חיזק — המנצחים תמיד שאנחנו במיתוס

מ ולעמוד להכיר שלנו, ההתנגדות את
 בעולם והתמורות הזרמים כל אחר קרוב

 פה נעשו נאמר, הסיפרותי, בתחום הערבי.
 לא-מש- כמעט בצורה תרגומים כמה ושם

 האמת אבל ״מחדל״. בהחלט וזה מעותית,
 אל-סאדאת של הסנסציוני שהביקור היא
 בדעת מעלות 180 כימעט של תפנית גרם

ל שהריע הקהל ואותו הישראלי, ■הציבור
 ש- מבלי לאל־סאדאת הריע בגין, מנחם

 בהכשרת חלק כל יהיה העברית לסיפרות
הקהל. דעת

 1978 לשנת החדשים □1הדגם
סנזייח 1600־11400□ובארו של

ל״י 125,800.— דלתות 2 ״1400 ״סונארו •
ל״י 134,000.— דלתות 4 ״1600 ״פופאדו •
1600 הרד-טו*״ ״פופארו •

. דלתות 2 ל״י 1*4,850-
הרד־טופ״ ״פובארו •

ל״י 154,000.— אוטומטית
״600 טפוזרי פטיישן ״פובארו •

 קטן. פוט נל על חשנו 1978 סונאדו מתכנניל״י 96,200.— חלונות עם
 ועל נוחה מאפרה על נם חשנו ל.הס1ננד

נייתר. משוכללות וחימום איוווור מעונת

ל״י 85,250.— דלתות 4 ״600 ״פונארו •

ל״י 130,000.— דלתות 4 ״1400 ״פונארו •

ל״י 137,600.— ״1600 פטיישן ״פופארו •

ל״י 146,600.— אוטומטית ״1600 ״פובארו •
שו״ ״פוכאדו • ל״י 4X4 —.157,500 פטיי

ל״י 77,000.— טנדר ״600 ״פובארו •

125,800מ־ החל המחיר !כולן על עולה היא כי ותיווכח בסובארו סע
 סוכני כל אצל ותצוגה מלאים פרטים

לישראל הבלעדית ובנציגות סוגארו
,28 שדה יצחק רח א, ת

751105 ־6 טל. 1

שה ההפתעה  העולה סובארו של החד
ה; כל על תי מי קודמו  לשנת סובארו דג

ם 1978 קי שוו  אשר כל עתה. נבר המ
שת ת חיפ א במכוני צ מ ם ת  בדגמי

ם אוו של ההדורי ב ם 1978 סו  המספקי
ה ביצועים ל מי ה ם־ טיי ס ט  האחרונה פנ

קת של ם מעולה. רכב טכני מי  רבים, דג
ם מטיי טו  סובארו כולל ורגילים, או

ש״ ״ ט  הנעה עם דלתות 4 וסובארו 1ס
הגלגלים. 4 כל על

 מעולים, ביצועים והידור. יופי ־ 1978 סונארו
עליונה. בגיחות

 נוחה ונסיעה נהיגה רבים. פאר אביזרי
!פנסססי ונעימה.

תלמד חודשים 3 ב

ה ר ט י ו ג ג ר ז *ו ו ־ בו בו ד  ד
ן מו סו דן  סדיו״ינדז וכוביים ס

ס דך ב ובו* בנוכוו־ז-טוד■ בויזו
 דיוכזכוורוג! וכננעדו־ה

 בר7נו צנבאירג מוז־ו־ניוג
ב נעדביינז בייט ו ו נ בו ו ז  ו

ם ג׳איז ב ביו ־ו גו חו מ ו

י ״׳ ס7 ב י פ מ ן

 1 3 סיעוד■ דיסתי רח'
ב רני בי 4 בגי. א 5 9 1 4 ״3 -

־ 3ייי 3 5 ̂נסון'' סול 1 סקולנוס ק ב ו ר ה ל ר ו מ
שבאופנה המתנה אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים
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