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חוזר איזון
 צעירים גרמנים ביום, אלפיים של בקצב
 הקומוניסטי שהגוש שעה למערב, נמלטים

 כשהעולם ענק. בצעדי מערבה צועד כולו
 תשמ״ד, שנת בתום תילו על עמד עדייו

 הנזיר של קרנו ירידת לרווחה(מול נשמנו
 החורבן.) נביאי חביב נוסטרדמוס, הקתולי

 על המעורפלים דבריו לעבר שני במבט
 אינו ואיש מערבה צועד ,אדומים׳, .המון
 לקבל עשוי עור נוססרדמוס לעצרו״, יכול

״. ריהביליסציה
★ ★ ★

 ססיינבק ג׳ון מאת הלבנה״ הספר.מות
 כיבוש בעקבות אלא ריק בחלל נכתב לא

 ברגישות .1940ב־ הנאצים ע״י נורווגיה
 עם שבין המנטאלי בפער הספר דן רבה
 בעל שלוו עם הכובש רודני משטר בעל

 את אי־פעם שקרא סי דמוקרטי. משטר
 ולכן, במהרה, ישכחהו לא הלבנה״ .מות
 בבית ההפקה מן הקטע לי הסתדר׳ .לא

 המקור אל חזרתי בטלווזיה. שהוקרן ליסץ
 — שטחיים דמיון קוי בגין .1942 משנת
 המהותי לשוני פרופורציה ללא שהם

 — ביש״ע וההתקוממות הנאצי הכבוש בין
ומבו אי־נוחות לרגעי גורמת מחדש קריאה

 בכך. די לא ברבש לבני אבל מסויימת. כה
הס כה עד מלחמה״. תעשו הרי.בהקבלות

 במדי טרויה" קלגסי.נשות בהלבשת תפקו
 גרולי של יצירות במזיד מזייפים היו צה״ל.

תתק המתבקשת״ ש״ההקבלה כדי הספרות
 ג׳ון של בספר זכר אין עוררץ; ללא בל

 הלאום" על.צבעי אווילי לוויכוח ססיינבק
 הנושאת שמן בתמונת כביכול המסתתרים

 אבל בת), לו העיר(שאץ ראש בת דיוקן את
 הכובש: זהות על מצביע המפוברק הקטע
 האס להם׳ דומים אנו כמה נכבד, קהל ראה,

 בשבילנו? נוספים ברכש.שיפוצים״ לבמאי
 מי ברור היהודרנאצי, במשוואה תדע. לך
ה סמל שלוו, עם בני הדור, צדיקי הם

 אמריקאית גירסה גם יש אגב, דמוקרטיה.
 פורסם מזמן לא הלבנה": .מות מתוך

 נוצרי: כומר של אמריקאי.פיברוק' בעיתון
 ערבים לישובים בסמוו מפזר צה״ל

 שוקולד חפיסות דמויות נפץ מלכודות
״.£1£״׳<£ע$א

★ ★ ★

 אל בדרך שמער המועמד הארט, גארי
 תרם לנשים, משיכת־יתר בגין הלבן הבית

 המשפט את וושינגטון" .נשות לרב־מכר
 האירועים על מרובה במידה שמשפיע ־מה

 זאת, למרות מי־שוכב-עם־מי". זה המדיניים
ה אותנו הרגיע בוושינגטון כתב.חדשות"

 מה להתגשמות סיכוי ואין צפוי לא שבחה
 הישראלי״ השמאל כ־חלום הגדיר שהוא

 .״ חסותה בת את .תופסת שארה״ב —
אש״ף.״ עם למשכב אותה ואונסת

★ ★ ★

 (מיל.) בכיר קצץ ספורות שנים לפני
 הממושך ששירותו ל״מבט" בראיון אמר

א^ו־חע׳׳. רק להיות הכשירו  נאמר זה '
 ואופן פנים בשום בציניות; לא באירוניה,

 שכיר להיות אליבי או הכשר בזה ראה לא
 .ומד על סניגוריה ללמד ששש מי חרב!

 אישית, כלכלית מצוקה של בטיעון החנית״
וב הגונים קצינים לאלפי רוב שרות עושה

מה הצפיות עם שהתפשרו עקרונות, עלי
 הן המקצועי, באתגר הן השניה, יירהש

 שלאור פורסם השבוע המשכורת. בגובה
 קבע מצבא שפרשו קצינים 1000כ־ המיתון,

 ידם את לחזק יש תעסוקה. למצוא מתקשים
המדינה". של .פריירים אינם שהם ורוחם

דבר
העצים אד

 שיקום למען ״ישראל של השרות תשדירי
מעור עץ", תחת ומבצעי.עץ הכרמל״ יערות

 הם אלה מבצעים היוזמים. על רחמים רים
 ולא בסימפטומים הישראלי לטיפול המשד

משמ תהיה בשבט ט״ו לחג המגיפה. בגורמי
 שעשרות להניח וניתן השנה מיוחדת עות

היע חידוש למשימת יירתמו מתנדבים אלפי
 לאזורי ירותקו בוודאי הלאה? ומה יפה! רות.

 מכבי משטרה, צבא, של רבים כוחות הנטיעות
להם. שאיכפת ואזרחים אש

ועכ בחתול איתנו לשחק ימשיכו הערבים
בש זמננו את ויבזבזו עצבינו את יסחטו בר,

 אמוק בריצת הרכים, השתילים על מירות
תוח חסרי ובמרדפים שריפה מוקדי לאיתור

 בנחת יישנו הפשע מבצעי חשודים. אחר לת
 פעם מדי מאמצינו. על ויצחקו במקומותיהם

 את ויקפיץ זממו את לבצע מצית עוד יגיח
כוחותינו.
 הטקטיקה תשתנה כנראה הרטוב בחורף

 עקירה סתם אז הצתה לא אם מחריבינו. של
 הוא שבטוח מה הרכה. מהאדמה שתילים של

שהו המגוחכים הקנסות נישן. ולא ננוס שלא
 המתאים גודל בסדר מציתים, על כה עד טלו

תמ חבר׳ה להם: מאותתים תנועה, לעבירות
 כי יען בחשבון, בא לא מציתים גירוש שיכו.

 ג׳יימס העליון הנציב של זעמו את יעורר זה
בייקר.
בד מה מדובר, היערות לשיקום בכסף ואם

 שיתוף במאמץ? הנאמנים״ ״ערבינו שיתוף בר
לה להם כדאי לא שפשוט להם שיבהיר כזה

 עץ בשלהם: והנהגתו ישראל עם אבל צית?
 פראפרא־ לקבל יכול זה ובירושלים עץ. תחת

מכונ הצתת על כתגובה פח תחת פח של זה
צמחים. של פאסיבית התנהגות יות.

 הפוף ביחס היא היערות הצתת מהירות
 פתרונות? הנהגתנו. של ההצתה למהירות

 בולי־עץ עוד יהיו הסתם מן העצים... אל דבר
 במקום קונסטרוקטיביות״ .הצעות שיציעו
הבעייה. שורש את לתקוף

₪ טרן1ע שמ/אל

 אסטרטג■ עומק
למיצר״ם

 בין ובטוברוק, טרוחבמ הפגישות .בקיום
 יהיו שלא ומה וקד׳אפי, מובארב הנשיאים
 ברור זה והחלטותיהן, הללו הפגישות תוצאות
 החלו. ולוב, מצרים בין יחסים של חדש ששלב
 יחסים לבנות הולכים ביחד הצדדים וששני

מוצק. בסיס על
אסט חשיבות ישנה אלה שליחסים וברור

אחת שלכל בהתחשב המדינות, לשתי רטגית

ת עיתונות בי ר ע
 נושא לרעותה, ביחס אסטרטגי עומק קיים

 הלובי הלאומי במאבק והודגש נוסה שכבר
הנוכ המאה בתחילת האיטלקי הכובש נגד
 בשנות לעצמאותה לוב שהגיעה ועד חית

מפ של הנסיון את נדגיש כן כמו החמישים.
 הועברו שבה אחריה, שהיו והארועים '87 לת

 בלוב בנגזי נמל אל מצריות ימיות יחידות
 החשיבות הישראלים. המטוסים מפני כהגנה

צב מבחינה רק מתמצה אינה האסטרטגית

גטוידסמר׳ ענו!

לשמאל משמאל
 שהצמיחה נגמר. כבר המיתון, כן המיתון, כי לעיתונים להדליף טורח מישהו

 אנו, ורק השלמה. הגאולה בפתח עומדת והנה ראשה את להרים החלה במשק
 עכשיו כי לרווחה. נושמים מהכלל, יוצא ללא כולם, איך הבחנו טרם מה, משום
 החלומות. כל למימוש זכות) ליתרת עבר הפרטי הבנק בר(וחשבון אסמינו מלאו
בכך. שנרגיש מבלי ועולה ממשיכה והיא חיינו רמת עלתה כאילו

 מכספי נוספים שקלים מיליוני כמה לשנורר המדינה הצליחה בפועל
 השריפה מחדל את ולהנציח ברוך), זכרם (יהי הכרמל יערות לכבוד האזרחים

 הממשלה שיגרתית). בלתי וביעילות אפשרית הכי ההמונים(במהירות חשבון על
תת הקרובה הצמיחה בסיפורי מסתפקת  בהבל ומוחקת האוצר משרד ממקו

 אלף), ושמונה שלושים מאה לפחות אז טוב, (הגזמנו? מובטלים אלף 150 פיה
 לקשיים שנקלעו המושבים חברי אלפי לכך, בדרכן או רגל שפשטו חברות מאות

שהתאבדו. לדכאון, שנכנסו למשכב, שנפלו אלו נמחקו לדורות. ולחובות
 חיי לסידור המיוחד ההסדר את לרגע, אפילו נשכח ולא תמיד, נזכור אך

לעומת המצוקה שכונות את לבנקים. חובותיהם ולמחיקת מהקיבוצים החברים
מוז עדיין הפיתוח עיירות שכחו, זאת
צמיחה. על לחם שיספר איש ואין נחות

שאן, בית שמש, בבית צומח כבר מה
והאבטלה, הייאוש רק ודימונה? אופקים
לצ אמור עתה והעזובה. הפשע הסמים,

 פה פיתחון שיתן חדש ירחון שם מוח
 את שיצעק המימסד, כלפי לטענותיהם

 והקיפוח המצוקה הנורא, העוול זעקת
 בן־דרור העורך: נקבע, טרם העיתון (שם

ימיני).
 מחרך יצא מה לבדוק רק נותר (עכשיו

 בנסיעות עושיו יסתפקו שלא הזה. הנולד
 של באיצטלה העולם ברחבי תכופות

 מהות תוכן הרבה בו שיהיה כספים. גיוס
 אחרת ולעצמו, הוקם שלשמו לעניין ציבור יחסי ושיעשה ציבור. יחסי מלבד
 שנתיים כבר יוצאים שם חמו. דוד בעריכת אחר״ הירחון"עתון כשל גורלו יהיה

 בו שיתמוך שמאלני פרטיזן נמצא טרם היום ועד בישראל והימין המימסד נגד
שלו). הגרועים הציבור יחסי משום קבע, ודרך בגדול

 על ההדלפות מקור מה לתהות אפשר הרי ציבור יחסי על מדברים ואם
 שם האוצר, משרד מבניין הוא לעניין המקור האם ובאה. הממשמשת הצמיחה
 המוכן רבין יצחק מר של מלשכתו אולי להסתדרות? הבחירות אגב לנו קורצים

 של ימעו אל סמוך האיש שכן מציאותי, שאינו הפלשתינאים?(דבר עם למו״מ
 כי הצמיחה צמחה רביו של האנליטי שממוחו אפשר אכן שמיר). השני, יצחק

נגמרה. כבר האינתיפאדה הרי
 משרד לזכאי הממשלתיות בהלוואות מהגידול החלה שהצמיחה ייתכן
 שיכון דירת פלא, זה וראה אחוזים, בכחמישה יולי בחודש עלו אכן אלה השיכון.

 חדשיים דולר אלף 68 של למחיר צמחה דולר אלף 45 ביולי היה שמחירה ביפו
 מופלאה. צמיחה אלא אינפלציה, סתם זו שאין בוודאי בספטמבר. יותר, מאוחר
 לכבוד דולר 1700ל־ 900מ־ צמח באוניברסיטאות הלימוד ששכר כפי בדיוק

החדשה. הלימודים שנת פתיחת
ה אביר הממונה, השר על לספר חובה חינוך, אגב  שעבר בשבוע שנפגש והעי, ה

 ״מסכנים האומללים על וצרח מגדרו יצא קצת הנבון הסטודנטים. נציגי עם
 התלמידים מסכנים כי שלם בלב מאמינים ואנו נציגיהם״. שאלה הסטודנטים

 של המדרש מבית היוצא קומיניקט פעם שראה מי לחינוכם. האחראי השר שזה
 וסגן והתרבות, החינוך ״שר צמיחה: של פישרה מה יבין לשעבר, החמישי הנשיא

 למסור בכדי בלבד מילים תשע רק ש...״ מוסר נבון... יצחק מר הממשלה, ראש
הכותב. שם את לקורא

 מן המצוקה חלפה עברה כאילו האשליה. רק צומחת כאן צמיחה? אמרנו
 שמיר, ממשלתנו ראש ארה״ב, עם יחסינו הידרדרות עם ביחד הארץ

 כדאי זאת. חלקית ברשימה מקומן את מצאו שלא הצרות ויתר האינתיפאדה,
 שולל, הציבור הולכת תיבדק הבאה. החקירה ועדת הקמת על לחשוב עכשיו כבר

 לתוך עמוק הכלכלית״חברתית וצמיחתנו בעינינו, החול זריית העשן, מסך הרמת
 נוכל אולי לאלתר מתפקידם ויועברו למחדל האחראים שימצאו לאחר האדמה.

לצמיחה. הממשי הראשון הסיכוי את ולתת לרווחה לנשום

 הכלל במישור חשיבות גם לה יש אלא אית,
שעומ הקשים הכלכליים בתנאים וגם ערבי,

מדי שקובעי וברור הצדדים. שני לפתח דים
 לב תשומת הקדישו לא המצרית החוץ ניות

שהא מאחר האחרונה בתקופה ללוב מספקת
 על ומאיים עומד עדיין אשר העיקרי יום

מזרח..." מצד הוא המצרי הלאומי הבטחון
 בעיתון אברעאמר סעד מחסד ד״ר

.1989 בר,1קט1א 25 ״אלאוזראס״
ביח חדש דף ונפתח חדשה, תקופה ״החלה

 פעולה לשיתוף ו״המועצה לוב־מצרים, סי
 ״איחוד ובין מצרים, את הכוללת ערבי"
ישרת זה ודבר לוב, את הכולל הערבי" המגרב

 הערבים הכלכליים הגושים שני מטרות את
 הערבית לפעולה יתרונות יהיו ובכך

 הערבית, הליגה מטרית תחת המשותפת
 האומה אינטרסי למען פעולה לשיתוף ויביא

הערבית." האומה אויבי נגד הערבית
 25 ״אלאהראם־ בעיתון עטא־אללה סרס׳

קטובר.1א
סות יחסים של סוג שישנו היא ״המציאות

 מחד ישראל עם מצרים בץ ביחסים רים,
 הדבר פירוש גיסא. מאידך לוב ועם גיסא,

שמתדרד בעת משתפרים מצרים־לוב שיחסי
ישראל.״ עם יחסיה רים

בר.1קט1א 25 ״אלאהל- אחסד סיד מחמד


