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 שמיר אז יהיה? מה אז מתבטא: אריק
 בנסיונות יסתפק שאולי או אריק, את יפטר

 עוד הנה, אהה? לוי, דויד לבין בינו לסבסד
 פנים קבלות מאותן באחת למדורה: שמן קצת

ה היבשת נציג לכבוד שנערכו חגיגיות
היה השבוע, בביקור אותנו שזיכה אפריקאית

 פחות, לא שלושה, מרוקאית: חוצפה
 את באזני איזכרו מיפלגת־העבודה שרי מבין
 הראשונה הגברת אן־קלוד־עמר־אדרי, הגב'

תיק, ללא המישרד של
 חשיבות הרבה עם אבל

 של בראשותו עצמית,
ה פי על אדרי. רפי

 אן אמרה כה דיווחים
 לא פשוט ״אני קלוד:

 לא פשוט מבינה,
 לא אנשים מה, קולטת:
 לא ששימון מבינים

 שהוא רפי? בלי יכול
 מבלי אחד צעד זז לא

 איתו(שימון להתייעץ
 שימון אותו(שוב, צריך שהוא כן?) רפי, עם

 בו", ״תלוי גם והוספתי כמעט את.״)?",
לחזירות. גבול יש אבל אחריו" ו״כרוך

א ב קי נוף ע

̂ואב אנ
לנד שמעתי ת בהו קו א  וג׳ון יו

 סם־״חוכמה״ נפחו שמ״היל־טון״
ך ר אי ת לפתו ם של בעיו ד עולם א  ו
ך א יותר אי הי ל לחמה. ת מי

ם לדוגמה, ד הציעו, ה או ת מ  ברצינו
שי מול הגבול, על ת שתי רא סגו  פ

ס ת לכנ ם שני בין תחרו מי ע  ה
בו על יגבר מי ת. - אוי בשאגו

ת עוד היו ה עצו ת או ה ב מ  הר
ך שאפשר  לשמען לחיי
א ל לו ת אי פו  ״קידמה״ של צלופן עטו

עו הן לכאן. גם עכשיו הגי
ם ופה תיני מ טפי מ ר שמן נו מו  ה

ם מי כ  עצמם של במינוי ח
ה יבשרו ב ה ר לכל א  שכם־בן־חמו

שינאה ח רק ו א עמם. בן ל
ם יבטלו, יקטלו, ם דגל ע שלו  ה

מה עד ינדו ר ה בשם חו חוו א  ה
ה שנון חץ ישלחו צ ק שן מ  מיגדל־

ם שאי תנ ס מ י ס ת ו מ ס סי ה. ב ב ה א
ת כי ח א תפו  המורעל ה

סר שיכור ל אני מו כ  או
תי שיטרוף גם ב או אוי  ה

ם רו לי ה מ א תה י א הזאב!" ״

מ ישראל — אש״ף עם ביילין ד״ר כדברי
חופש בחירות של ורעיון שלום יוזמת עלה
 טרור של אוירה יצירת ע״י מגיב ואש״ף יות

הבוחרים. ציבור בקרב
 כה עד אש״ף שצבר הדמים שחשבון אלו

הדמ שמישטר מוטב מנוחתם, את מטריד לא
מצפ את יטריד עמו בני כלפי אש״ף של ים
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132
 יהודיות, נשים שתי האנושים מפצעיהן נפטרו שעם־, בשבוע

 החללים מספד מניין עלה םבך הדמים. אוטובוס נוסעי על שנמנו
 איש 132 נקטלו אחרת״ ״דיעה ספירת לפי .16ל־ הזוועה בפיגוע
 פרעות אירועי תחילת מאז הפלסטיני, הטירור שליחי בידי ואישה,

הבא: הפירוט לפי הערבית, האלימות
האחים. בידי ונשרפו נורו נדקרו, ערבים 93
קר. בדם נרצחו יהודים 39

נעדר. ישראלי חייל 1

באחורי
הקלעים

ה פנ ק ד ר ב
 בצמרת נשמע מה בצמרת: תככים

 להחלפת המרוץ בדבר מה העבודה? מיפלגת
ומ מבטן פוליטיקאי פרס, שימעון ההנהגה?

 מוטה — היומרנית בשלישיה נוהג לידה,
 הישנה בשיטה — שחל ומשה יעקובי גד גור,

 נחמד הוא פעם ומשול": "הפרד והשקופה:
 הוא ופעם יתרגז שמוטה ומקווה גד כלפי

 מצב פי על הכל ומקווה... למשה מחמיא
 למי מדוקדק. תיכנון פי על אולי או הרוח,

אלה? בימים מתנחמד הוא
ומ כאן שנכתב למה קשר כל ללא אגב,
 האוצר שר חתם כמובן, עקרוניים מניעים
 כל על שחל משה לשר־האנרגיה פרס שימעון
לדירקטו האחרון שהציע המינויים רשימת
 כולם, על חתם שר־האוצר שונים. ריונים
 יוסף שסגנו אומרות שהשמועות למרות
 מהמינויים שליש על לחתום לו, יעץ ביילין

 ולחתום, להפתיע העדיף פרס המוצעים.
 הפתעות יש כולם. על ביותר, חריג בצעד

 מכל הנקיים עקרונות יש פתאום, מה בחיים?
עניין! של לגופו שאינו שיקול

 שאר את גלגל ופשוט במיטבו שרון אריאל
ל השקיף כאשר מצחוק, הכבודים המוזמנים

 בהתפעלות והשמיע הממשלה ראש של עברו
 נחרצות! איזו תראו שלנו, המנהיג את ״תראו

 שימעון של לעברו הביט אז תקיפות!" איזו
 אותו להשוות אפשר בכלל ״איך והפטיר פרס

המעדר״״.. למנהיג

ה פי על למשל, ביניהם להשוות אפשר
 מודעי יצחק את פיטר פרס הבא: קריטריון

 לעומת מעופף". ממשלה ״ראש אותו שכינה
 לאמר קשה השבוע, שנשמעו הדברים חילופי

 נחרצות על לא אפילו תקיפות, על מעיד שזה
מגוחך. נראה סתם זה —

 אופטימית בנימה ונחתום אופטימיות:
מה לי סיפר שככה בחיי אופטימי! פרס —

 יען אופטימי, הוא באחרונה. ביותר לו קרובים
 שינן, הפרופסור פי על אופטימי. דו״ח קבל כי

 בנק גם מהמיתון! יוצאים יוצאים, אנחנו
 כן כן, — דומים נתונים לו סיפק ישראל

 מאמין ״אני אומר אפילו פרס אופטימיים.
יסתדרו...״ שהעניינים

 שנותר מה כל זאת, אופטימית ובאווירה
״אמן!" להוסיף: לי

 הדמים דיאלוג
אש״ף שר

 המשחק חוקי הם אלו והפחדה. אונס רצח,
אש״ף. של

 ו״חול־ יוזמתו את הממשלה ראש הציג רק
 אנשים, לרצוח החלו אש״ף של ההלם" יות

 באש להעלות מכוניות, לשרוף נשים, לאנוס
 ביהודה אימה של מישטר ולהנהיג חנויות
עזה. וחבל שומרון
 עלייה וחלה יוזמתו את שמיר מר הציג רק

 ערפאת. יאסר של הטרור בפעילות דרסטית
 לרוצח והלל שבח בדברי מסתפק אינו אש״ף

 יום־ מעיסוק גם ידו הניח לא הוא ,405 מקו
מנ מדברים שאיתו הארגון זהו ברצח. יומי
 למשא־ מטיפים ישראלים ואשר מדינות היגי
עימו. ומתן

 של סגנו מצחו, בעזות הרהיב כולם מעל
כסנ עצמו שם וביחידות בנחרצות פרס. מר
אש״ף. עם למשא־ומתן גור

 חל באש״ף ביילין, הדוקטור צודק אכן
 בג'נ־ ערפאת להצהרת שעד בעוד — שינוי

מ ״יתרון אש״ף של הדמים מאזן הראה בה
האח דצמבר שמאז הרי יהודי, לדם שמעותי"

 כמחצית מדיניותו. את אש״ף ״איזן" רון
 כלפי כוונו . שלו הפיגוע מנסיונות

עזה. וחבל שומרון ביהודה הפלסטינים
״התמ אש״ף ביילין, הדוקטור צודק אכן

 עסוקות ידיו יהודים. רק לא רוצח הוא תן",
 שמתנגד ערבי אתה אם ערבים. ברצח יותר

 פחות לא טובים למות סיכוייך לערפאת,
היהודי. משכנך

 פלסטינים 19 נרצחו ׳88 שנת כל במשך
הראשו במחצית ואילו ועזה, שומרון ביהודה

 עד מערבי .45 כבר נרצחו '89 שנת של נה
 ביוני ',88 בשנת חודש מדי נרצחו שניים

.14 נרצחו האחרון
לת זוכה אכן ישראל של השלום יוזמת

מתנהל אכן עקיף משא־ומתן אש״ף. גובת
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