
צה תור '0 ר רחי מכווניםהעו
טי מ תוך ס

 יום חיצה
הסבון על

סבון  בא ז
 ניכל זיינו
ם  עלול אי
אחר. ומר

ם : א ת הו
 רבים ונים

 (בגלל עור
 (תמצית

 השארת !
 סבון).

 סבון קום
ך ר תחסו  ו

(ל־ הגוף

 הפנים, ל
 על יגן \ר

ביום :זים

לאמבטיה

 עורך ;בל
להגנת (ו

 זולה החובב לנגד המחסן בשיטת ם
הריהוט. בענף ה״מבצעים״ מכל ים

ש ת׳ טי  821795 טל: )125 הרצל (פינת 4■ הפ
מי ;18.00-9.00 13.00-9.00 ששי בי

פי ־!פור ך ל תי דו 1 מי

 יתוכנן הריהוט
 בעזרת ידך, על

 המקצועיים יועצינו
למידותיך בהתאם

 )13 מעמוד (המשך
 לא או להעריך — ואגנר את מוע

ליה שלו, המוסיקה את להעריך
 עת ובאותה — לא או ממנה נות

 על ״המבינים״, כמו בדיוק לדעת,
 ועל־כך האיש, של האנטישמיות

ממנו. הושראו שהנאצים
אביב תל־ דקד, אמנון

ד ל ל ת א מ א ס־ ש
ו ממצריים חזר הקורא
: מספר

 ספק שמטילים כאלה ישנם אם
קי- הפשוט המצרי שגם בעובדה

 בית־המיקדש. את לבנות אפשר
 טכנית בעייה כביכול, היא, זאת
 ומפואר. גדול בניין הקמת של

פולי ביסודה היא שהשאלה אלא
הגדו הדתות בה ומעורבות טית,
 הישראלי-ערבי. והסיכסוך לות

 המיס- לקדושת טוענים המוסלמים
אומ והנוצרים הר־הבית, על גדים
 שיבוא עד חרב להיות שעליו רים

קי עמדות כלומר: ישו■ משיחם,
 פיתרון מאפשרות אינן צוניות
 הצדדים. שלושת דעת על מתקבל

 סימפוזיון כי להיות יכול אבל
 הדתות שלוש נציגי בהשתתפות
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אפרתי, שימעון
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עזיז וסוחר יוסף קורא
עובדה הוא השלום

 שילכו כעובדה, השלום את בל
ה אם על שבראמת, לכפר להם
 ויראו סקארה, לפירמידות דרך

עזיז, הסוחר נהג כיצד
תל־אביב יוסף׳ פ׳

• • •
שאל־עם מי
 קטעים שני מצא הקורא

״מעריב״ בצהרון סמוכים
 בנובמבר הארבעה מיום
1981

יו חותכת הוכחה למצוא קשה
האוטומטי הפעולה לשיתוף תר

א3לו0 ווויוזיון ל
 את להשוות הזמן הגיע

היהו של הנחות מצבם
 למעמדם הגליל תושבי דים
שם הערבים התושבים של

העצמ אחרית־מגילת חזון אכן,
וער יהודים אזרחים הגיע. אות
 לשיוויון סוף־סוף, הגיעו, בים

 הגליל). באיזור (לפחות מוחלט
ש מידיעות מסיק אני זאת

 פיהן שעל בעיתונות, פורסמו
מנחם הגליל, מועצת יו״ר פנה

עם משאל דרוש
 דאז האופוזיציה ראש תבע נצדק גורליות, החלטות קיבל בז־גוריון כאשר

משאל־עם. עריכת בגין מנחם מר
 במצרים המשטר לגורל ביחס ואי־הבהירות התיכון בסזרה ההתפתחות לרגל

בסיני. השליטה לעתיד ביחס משאל־עם על להכריז ודמוקרטי לגיטימי זה יהא
 קספ־ בהסכם אליו שנכנסנו מהמילכוד חוקי באופן להיחלץ נוכל זר בדרך

בתכלית. שונים היו התנאים כאשר דיוויד
לרביב שמואל ירושלים

 ד״ר אמר בלונדון אתמול שהיתר. עתונאים במסיבת
המצ הלאומית ״החזית איש אבו־באקר, פאתח עבדול
 חתימת עם גברה במזרח־התיכון המתיחות כי רית״,

דמו למשטר זקוקים ״אנו .1979ב־ קמפ־דייוויד הסכמי
 אמיתי״, עם משאל זה בענין יערוך אשר במצרים, קרטי
 המצרי העם כי ובטוח, סמוך ״אני אבו־באקר. אמר

״. ,לאוו׳ יאמר

4.11.1981 ״מעריס״
אוטומאטי פעולה שיתוף

חזי של הזהות החשיבה ולדרכי
הגבול. צידי משני הסירוב תות

 תל־אביב קדר, אדם
* • • 
מועיל סימפוזיון

 מטרידה חר־הבית בעיית
 מציע והוא הקורא, את

:פיתרון
ר בידינו נמצא הר־הבית הרי

ב והפנים האוצר לשרי אריאב
היהו ליישובים ״להעניק דרישה

 הניתנות זכויות אותן בגליל דיים
 ב־ הערביות המקומיות לרשויות

שה משום ומדוע? זה״. איזור
אחו חמישה של קיצוץ חל שנה
 המקומיות הרשויות בתקציבי זים

 שתקציבי בעוד בגליל, היהודיות
כלל. קוצצו לא הערביות המועצות

 רחמי בגליל• היהודים מסכנים
ו)6 בעמוד (המשך

 ועבדת...״ פלמים פומסאי,
 ורוקו יותר, גם נעשה זה

 שור רואה, אני מהשירים
 הוא בה ביקורת־עצמית,

 סט / התותבות המילים
 תותבת שירה אמת, אכן

 ש* של הסגולי' מישקלם זה
 ובשיו בעמודים כבר הבולט

זה. סיפרון של
 מ והלא הקצרות בשורות

 הע את שובר רוקח, שירי
 ברגנ ״יופל חנופה של חזק

 ׳ה קנטי אליאם ש,ל ״עיניו
 *! קראתי / כותכי־גרמנית.

 נו צבי עליו •מכתב רשימה
 מב החניפה אין בהם שירים

 טע חסרת יוהרה מקומה את
 ל / מירושלים אור מושך

 יו / צוינגלי התהלך בהן
 הרכב בציריך״ עשרה השש

 ן אלא שירה, שאינו רק
פואטי, ולא יומרני פיטפוט

 השירי התחביר בתרגילי
 מירכבים שורותיו על רוקח
 עמיח יהודה של ריים

 בני־זמננ גרמניים משוררים
 בש עפעף. להניד מבלי זאת
 הוא זיכרונות, ומעורר קצר
 בי תי אתה / נולד שלא

 המיל שרות את / מילואים
 מ רתיעתך את / מלחמות

 ו העברית, בשירה הבקיא
 מ שיר של המיילד האבא
 של קורטוב מוסיפה אינה

לרוקח.
 הוז צחוק המעורר פרק

 הו צלאן. פאול הכותרת את
 הגו השירה מחשובי אחד
 מחנה־ו ניצול רומניה, יליד

 בפאריז. שנים כמה לפני בד
 צלא פאול כאשר :בחרוזיו

 הצופן מילות התפזרו / לים
 לשע / הרחמים שער בין
 נ יום עד אליו חזרו ולא

 טו צלאן פרק אבל מצחיק.
 1 צלאן עס בפרק לחיים שב

״פעם :במילים בצניעות
 הסתכל הפן. לאורך / צלאן
 ע אלא לזרמי־משנה...״ תעף

 כגמולו, לרוקח השיב לא
 טיילתי ב״פעם הנפתח שיר

 1 כמאמר או, הסן...״ לאויב
ורוקחיו. דור

 ו יותר מוצלח מעט חיקוי
 1 על והפעם עצמו, עם שיר

 ארצי: שדמה של מוניו
 נפלאור! עצמו...״ את אוכל

העברית• השירה
 1 רוקח דויד של חרוזיו

 והפיכתם, מילים טחינת הם
 1 הוכחה חינו רוקח שיריים.

 ל עשויים הוותק וכוח הזמן
 יבש עץ שנים, עשרות כמה

 נושבת שהרוח אמצעיתו,
מכובד. למשורר

איזכור

הב
 וזיכרונות קובץ־מאמרים

 * הכותרת תחת אור ראה
 את הנשייה מתהום מחזיר

 גול' לשעבר, ראש־הממשלה
ב בחילה מעורר מיסמך זהו

 קו היה כמו נקרא זה קובץ
 הו רפובליקת מנהיגת לזכר

 על שהועלו כפי תיכונית,
 מי אחד ובידי חצרה אנשי

 המי מדור אלדד). ישראל
 גולדה, לנו היתה מה שוו,

 נפתח הוא זו. לשאלה תשובה
 הכו! תחת כן־נוריון, דויד

 לנו שהעניקה ביותר היקרה
 נכתב, זה מיכתב אולם ריקה.
 יכול לא בן־גוריון כאשר

 ש יום-הניפורים, מילחמת את
ג לנו שהעניקה ביותר היקרה

 נחמן עורכים גולדה *
 ;אברך וישעיהו גלילי ראל

( ;וחינוך תרבות — עובד
תצלומים). + קשה (כריכה


