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)המשך מעמוד (14
לקבל את תגובתו של מרשנו ,ש 
כן ,אחרי שכתבכם השאיר הודעה
למרשנו ביום הראשון בשעות
הערב התקשר מדשנו אל מר ינאי
ביום השני בשעות הבוקר )לא
היתה תשובה במיספר הטלפון ש
השאיר( ,וביום השני בשעות אה־
רי־הצהריים אף השאיר הודעה
עבורו.

עו״ד דורית רפיב־־בדסון,

תל־אכיג
י• יוסי ינאי טילפן יותר מעשי
פעמים למר רובינשטיין ,הן לביתו
והן למישרדו• מר רובינשטיין מיל־
פן אליו רק אחרי שלושה ימים,
כשהעיתון היה כבר מודפס.
לגופו של עניין — השיחה ,כפי
שפורסמה ,נערכה בין מר רובינ
שטיין לבין מר סחרוב.

היכן ה ה צ ד ע ה

ראש־ ממשלה בגין ונשיא רגן
הצדעה או סידור מישקפייס?
• סימן השאלה ,שבא אחרי
המילים ״הצדעה למנהיג״ ,אמור
לבטא שאלה — כדרכם של סימני
שאלה.

•ספרים
•תקליטים
•ציורים

מתחת לתמונת בגין ורנן
)ראה גלופה( הופיעו ה
מילים :״הצדעה למנהיגן
בגין מול רגן בבית הלבן״
הזה,
העולם
)הנדון,
.(2305

מה היה מכשיר את ה 
תוכנית הסעודית ז

פתוח יום יום)כולל נזוצ״ש(
ע 11.001בלילה

ראש הממשלה נראה כמי שמסדר
את משקפיו ,אולי כדי לעמוד על
טיבו של האיש העומד מולו ,ולא
כאיש המצדיע לו.
לאן הגיעה דרגת ההשפלה כש 
אין מבחינים בין הצדעה ובין סידור
משקפיים ?
נעים דניאל ,נתניה

אני בטוח שראש ממשלת יש 
ראל ,מנחם בגין ,לא היה מתנפל
בשצף־קצף על התוכנית הסעודית,
שלמעשה אין בה שום דבר חדש,
אילו היה מלך סעודיה נכון לנחות
בירושלים ,ולהתחבק ולהתנשק עם
בגין שלנו .הרי בעיקרו של דבר
לא הציע נשיא מצרים המנוח,

איתן ענו

התנאי  -נ שיקה

הדברת מזי7דם
פוסחים להדברת תיקנים )ג׳וקים(,
תולעי קץ ,חרקי טפרים ובגדים.
בשמירה קל בריאותך ורכושך.

נעמי שמר נשמעת הר
בה ,ולא כולם אוה 
בים זאת.

רמת-גן ,דחו מח־יעין .18תד2272 .
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מצריג שלאחר מו ת
 .ס א ד א ת — לאן 1

בעת האחרונה מגיחים לנו
גורמים תרבותיים שונים לח
שוב שפיזמונאית לאומית יש
לנו רק אחת.
הכל יודעים במי המדובר,
שהרי לא עובר יום ומכונת
יחסי־הציבור ששמה נעמי שמר
דואגת להזין אותנו בקורותיה
המרתקים ובקולה הצלול )רח־
מנא־ליצלן(.
תגידו ברצינות — כמה מכם
עוד זוכרים את חיים חפר,
חיים גורי ,נתן זך ,סשה ארגוב,
דידי מנוסי ,דוד קריבושי ועוד
חברה טובים שאין כוחם דווקא
ביצירת יחסי־ציבור לעצמם ו
קשה לומר שהמוסיקה הפ
שוטה והמילים הנפוחות והצד־
קניות ,שאכן עושות לנו משהו
בלב ,הם פאר היצירה .זה
אומנם מדבר אלינו ,כמו כל

הופיע בשעה טובה עם אשתו,
הגברת שמר ,לרגל הוצאת
ספר שיריו.
אין ספק שמפיקי התוכנית,
ובראשם המראיין החביב מני
פאר ,לא חשו בנוח כשהגברת
גילתה נאמנות לבעלה ולא
רצתה ,חם־וחלילה ,להפקיר
אותו בודד לפני מצלמות ה 
טלוויזיה .באותו הרגע היד־
הרתי בשאלה מדוע העיתונאי־
סופר שייקר ,בן־פורת ,שה ת־
ראיין בעיקבות פירסום סיפרו
שיחות )להבדיל( ,לא סחב עימו
אל המירקע את אשתו הציירת,

ק ב י ת מודעות
לכל ה עי תוני ם
ב מ חירי ה מ ערכת

נו ט ס אזיאל
אבן נבירול  110תל-אביב
)פינת אנטוקולסקי(
טלפון 772118 ,227117

פיזמונאית שמר

רובקס
מעודפי יבוא
למוסדות ,מסעדות׳
ועדי עובדים וקיבוצים.
קערות ,מגשים וצלחות
במחירים מיוחדים!
אפשרות יצור מגשים
בהזמנות מיוחדות.
קיבוץ גלויות  ,26תל-אביב
טל• 830141 — 822926

אחת ויחידה
דבר שנכתב מתוך מניעים
מיסחריים ושפונה למכנה ה
משותף הרחב ביותר .אך מ
בחינה מוסיקלית טהורה זה
בהחלט לא ״ביג־דיל״.
מעניין אותי לדעת ,אגב,
כמה מהמרואיינים בטלוויזיה
נוהגים לקחת איתם אל מול
המצלמות את מישפחתם ,כמו
שעשה זאת מר הורביץ ,ש 

כדאי לסעודים לדעת ש 
כאשר הם מגישים תבי
עות טריטוריאליות בתוכ
נית השלום שלהם ,הם
חשופים לתביעות נגדיות.

עוד לפני התקופה האיסלאמית
היתד ,מדינה יהודית גדולה ,עשירה
וחזקה בח׳יבאר שמצפון לעיר
מדינה ,בסעודיה .כאשר יצא מד
חמד עם צבאותיו להנחיל לעולם
את האיסלאם ,ניתקל מייד בתחי
לת דרכו ביהודי ח׳יבאר ולא הצ
ליח להכניעם .רק אחרי תקופה
ארוכה הצליחו המוסלמים להכניע
את היהודים שם•
כאשר מדברים על הסדר עם
סעודיה ,צריך להיות ברור ש 
מדינה יהודית בח׳יבאר היא תנאי
לכל הסדר וצדק ראשוני ,היסטורי
ומוסרי ליהדות .ואם נזכור גם
את יתרו ,חותן משה וכהן מדיין,
שמדינתו היתד ,בשכנות לח׳יבאר,
על גבול .מיפרץ־אילת וים־סוף,
נראה שמגיע לנו שטח נרחב ב־
צפון־מערב סעודיה.

עמי ליבנה,

מדוע איני רוצה להיות
בנעליו טל מנחם בגין,
שואל הקורא.

יש אחרים
המועדון פתוח בימי שלישי
משעה  8.30בערב .התוכניות
מתחילות בשעה  9.00בערב.
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עין־חרוד מאוחד

דיון בהשתתפות המזרחן

ד״ר א מי ל תו מ ה

סאדאת ,משהו אחר ,אך נכונותו
למגעים גופניים מן הסוג האמור
עם ראש הממשלה שלנו הפשירה
את הקרח.
דרור מצליח ,תל־אביב

שבעבר היתה דוגמנית מס׳ 1
של ישראל ,ושנראית טיפ״טיפה
טוב יותר מהגברת שמר.
אפשר לשאול — אם המנ
גינות והמילים הן כל־כך
פשוטות ,מדוע לא קופצים
הזמרים והמוסיקאים המקומיים,
המוכשרים לא פחות מנעמי
שמר ,ורוכבים על הגל שהוכח
כמוצלח מבחינה מיסחרית 1
התשובה היא שאמן אמיתי
רוצה להתפתח עוד ועוד .הוא
אינו מוכן לדרוך במקום ול 
התפשר על השמעת כמה צלי
לים בנאליים ,השבים וחוזרים
בשיר.
בקיצור ,עשו טובה ותנו
צ׳אנס גם לחברה אחרים להש 
מיע קולם ,בבקשה.
ג׳ודי מוזס ,רמת־גר

לא הייתי רוצה להיות בנעליו
של ראש־הממשלה היקר שלנו,
מנחם בגין.
הוא ,עורך־הדין מווארשה ,מ
עולם לא ניהל תביעה ; הוא,
טוראי־ראשון פולני ,מעולם לא *
אחז ברובה ; הוא ,פוליטיקאי
ישראלי ,השתמש משך  29שנים
מחוללת־המהומות —
בלשונו
״השריר החזק ביותר בראשו,״
כפי שאמר עליו ג׳יימס רסטון
מהניו־יורק טיימס.
מנחם בגין ,שאותו כינה ערפאת
״בן־בריתי הטוב ביותר״ בשבועון
ניחוויק ,רימה את עצמו כאשר
חשב שהוא מסוגל לרמות את
כולם ,כל הזמן ,עם ״תוכנית ה 
אוטונומיה המלאה״ של קמפ־
דייויד ,כאשר התכוון למעשה
לסיפוח מלא.
מנחם בגין ,שאותו כינתה פלורה
דייווים ,בעלת־הטור לענייני-חוץ
״סיכון גדול מדי לגבי העולם כולו,
כמו לגבי ישראל,״ רימה את
עצמו כאשר שיבח את הנשיא
רגן כ״שותף האסטרטגי שלנו״,
ורגן מכר את מטוסי האייוואקס
לסעודיה ,והגדיר את התוכנית זד
)המשך בעמוד (18
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