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ארגון ההופעות
בישראל

ששון רג׳ואן
ארגון תיאטרלי בע־מ

מתכבדים להציג את

מאסו/

2

1

שתי ל ה קו ת ב עלו ת שם בינל או מי
בערב גדול א ח ד
חמישיית הכוכבים מדרום־אפריקה שכבשה את לבה
של לונדון במחזה המוסיקלי המצליח ביותר של
השנים האחרונות ואתה להקת המחול האוסטרית
התוססת ,עם הרקדניות

מרגרט קולאטי וצ׳ריל סטראוד

חד ש

א שה ו א הב ה

הימים האחרונים!
סנסציה

ספר מקי ף על ה מ י ן השונה
מכל ה א ח רי ם .גישה מיו ח ד ת
אל מכלול הבעיות
ב מינ ה
ש,בינו לבינה׳.

ב מ כי ר ת
סוף העונה

מ א ת ד ״ ר א .צ׳ סר

ב עיו ת ולבלוים
בחיי המין
מאת ד״ר מ ר ד כ י ז י ד מ ן

ספר ראשון מסוגו בארץ .מ ט 
רתו לעזור לצעירים ולקשי שים
להתגבר על הדאגות ,הלב טי ם
והק שיים ב שטח המיני.

הפצה ראשית:
י .ברונפמן בע״מ ,צ׳לנוב  ,2ת״א
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מן ההצעות:
ז׳קטים לגברות ,צמר נקי 19.90
אפודות לגברים ,צמר נקי 19.90
אפודות לגברות ,צמר נקי 17.80
שמלות ג׳רסי —29.80,37— ,45
רק —69.
מעילי ג׳רסי,

עברית
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לומדים בהצלחה ב״אולפן גרג״
לפי שיטת גרג סספמס( הקלה
תוך חודשיים ,פעמיים בשבוע
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״עברנו תהליך ,שהייתי קורא לו הסתגלות
לחיות עם בעיות הבטחון בצורה בריאה.
אך גם הסתגלות זו מחייבת כמה דברים.
אחד מהם הוא ,שלא לקרוא ,זאב!' לעיתים
יותר מדי תכופות...״
באוזני קוראים ותיקים ולא־כל־כך־ותיקים,
יש למילים אלה צליל מוכר .הן הופיעו,
כמעט באותו נוסח עצמו ,במאמרו של אורי
אבנרי מלפני שנתיים )העולם הזה ,(1236
על בעיות הבט!ז ו ן .מאמר זה נשא את ה
שם ״זאב! זאב!״
היה למאמר זה המשך .כאשר ביטל סגן
שר־הבטחון את האמנתי שלי ככתב צבאי,
והיגשנו על כך בקשה לצו־על־תנאי ,בא
דובר צה״ל והגיש לשופטים הנכבדים חומר
שנועד ,כביכול ,להוכיח כי העולם הזה חו
תר תחת המוראל של צה״ל .בראש הרשימה
התנוסס אותו מאמר ,כדוגמה חותכת להרי־
סת־מוראל בזדון.
)השופט אולשן לקח את הגליון ביד ,הס
תכל בתמונתו של הרמטכ״ל שהתנוססה ב
אמצע המאמר ,קרא את הכותרת ושאל :״מי
זה זאב? הרמטכ״ל שמו זאב?״(
אבל הפעם לא באו המילים מפי העולם
הזה .הפסוקים המתנוססים בראש המדור
נאמרו החודש על־ידי רמטכ״ל לשעבר ,רב־
אלוף חיים לסקוב ,במיסגרת סימפוזיון ה־
רמטכ״לים )העולם הזה .(1328
האם יטען סגן שר־הבטחון כי רב־אלוף
לסקוב חותר תחת המוראל של,צה״ל? האם
יבטל את דרגתו? או שישתוק ויודה בכך
כי דבריו של אורי אבנרי באותו מאמר
)כמו במאמרים רבים אחרים( משקפים את
דעתם של אנשי־בטחון מרכזיים ביותר ,ה
רואים רק לעיתים רחוקות חובה לעצמם
לבטא את דעתם זו בפומבי?
★
★
★
בצד אומץ־לבו של לסקוב באותו סימפוז
יון ,בולטת גם תבונתו של רמטב״ל־לשעבר
שני .כוונתי לרב־אלוף מרדכי מקלף ,איש
שקט ונחבא אל הכלים ,המשמיע רק לעי
תים רחוקות את דעותיו.
אמר מקלף :״כשם שאנחנו איננו דורכים
במקום ,כן גם הצד השני אינו דורך ב
מקום .אני רואה סיכוי בכן שגם בצד ה
שני קם דור חדש ,ולפחות אצל חלק מן
הציבור שלהם יש אולי גם תפיסה חדשה
על עניינים רבים ,אולי גם •עניין קיומה של
ישראל .אבל אינני משוכנע שאנחנו עושים
די■ כדי למפח את הסיכוי הזה ,שנשקף מן
הצד השני.״
אלה דברים המנוסחים במתינות רבה ,כ
כל דבר הנאמר על־ידי צעיר שקול זה .אבל
כשהם באים מפי אישיות בטחונית מרכזית,
אדם שאיבד בילדותו את כל משפחתו ב
פרעות — הרי יש להם מישקל סגולי רב.
הפסוק האחרון צופן ,בסיגנונו המאופק,
ביקורת מוחצת על המדיניות הישראלית —
ביקורת שהושמעה פעמים רבות ללא־ספור
מעל עמודי שבועון זה.
העולם הזה צמח מתוך צה״ל .מאז נעשו
נסיונות רבים לתארו באוזני חיילי צד,״ל
כגורם בוגדני ,חתרני או תמה ני .על כן
נעים להיווכח ,מדי פעם ,עד כמה קרוב ה־
עתון לדרך־המחשבה של הנושאים בעול
המלאכה הבטחונית — אם טוראים ,אם
אלופים.
כל עוד הם לובשים מדים ,קשה לעמוד

על קירבה זו .הדעות הקרובות להשקפתנו
באות דווקא מפי רמטכ״לים ל ש ע ב ר  .אך
קשה להניח כי לא חשבו כך גם בהיותם,
עדיין ,רמטכ״לים בתפקיד — אך אז היה
קשה להם לבטאן.
★ ★
★
״קראתי בגליון האחרון )העולם הזה <1327
את נאום השיטנה של אורי אבנרי בקשר
למימשל הצבאי,״ כותב הקורא יוסף אשרי.
״הנאום גילה את פרצופו האמיתי של העו
לם הזה הכנעני ,ה
נמצא בכפיפה אחת
עם הקומוניסטים ו
אנשי אל־ארד ה־
נאצרים .ובהמשך ה
מאמר מתגאה מלחך
הפינכה אבנרי ב
מחיאות הכפיים ש
קיבל משונאי יש
ראל!״
הקטע שזכה למ־
חיאות־הכפיים הסו
ערות ביותר ,בנאו
מו של םלחךד,פינ־
אשרי
כה אבנרי ,היה כ
דלהלן :״הדגל הערבי יתנופף בתל־אביב —
ביום שתיפתח בתל־אביב השגרירות של ה
רפובליקה הערבית המאוחדת .דגל כחול־לבן
יתנופף בקאהיר ,חברים ,כאשר השגריר ה
ישראלי הראשון יתקבל על־ידי הנשיא גמאל
עבד אל־נאצר ,או 'יורשו! למען היום הזד,
אנחנו עמלים ,למען היום הזה אנחנו עומ
דים על במה זו!״
ראש־הממשלה אמר בכנסת כי המימשל
הצבאי דרוש מפני שאויבי ישראל ,במרחב
ובמדינה ,מסרבים להכיר בקיומה של מדי
נת ישראל .הוא ציין כעובדה כי במרחב
כולו א ן אף ערבי אחד הדוגל בגלוי ב
שלום ישראל־ערב.
והנה ,מסתבר ,כי עלה בידי מלחך־הפינכה
הנ״ל להביא את אויבי ישראל ,״הקומוניס
טים ואנשי אל־ארד הנאצרים,״ לידי כך ש
יקבלו ב״מחיאות־כפיים סוערות וממושכות״
את הדרישה שמדינות־ערב לא זו בלבד ש
יכירו בקיומה של ישראל ,אלא אף יכוננו
עמה יחסים דיפלומטיים) .גרמניה המערבית,
ידידתה של ממשלת ישראל ,עדיין לא הגיעה
לכך(.
אפשר היה לקוות כי אפילו פטריוט צעיר
כמו הקורא יוסף אשרי יודה לעורך העולם
הזה על כך .אם לא ,הרי יש לתהות על
קנקנו של בית־הספר בו הוא זוכה לחינוכו
— לא מבחינת התעמולה הפוליטית שהוא
יזנק בו ,אלא מבחינת פיתוח המחשב ה
הגיוני שהוא מקנה לחניכיו.
★
★
★
קטע מן התוכניד ,להיסטוריה בגרוש ,ה
תוכנית הזדשה של מועדון התיאסרון החי
פאי ,מאת דן אלמגור:
״חושי ,אבא — בעלה של חנה חושי
מארגון אמהות עובדות ,הופיע תכופות ב
שבועון הפורנוגראפי המצויין אבנריסטאן.״

אין קול דאין כסף

כל הכבוד לפעולתכם הנמרצת להעז ניהול
המימשל הצבאי .אד נידמה ל' כי מריב
פעולות לא שטתם
לב לעיקר.
לפי השמועה,שיל
מה מפא״י  400אלף
לירות לאגודת יש
ראל תמורת הימנ
עותה טז ההצבעה.
אילו היה כל ער
בי בישראל משלם
תשלום חד-פעםי של
שתי לירות לקרז
מיוחדת לביטול ה־
מימש? הצבאי ,היה הדבר מכניס  0 ,_0של
 500אלף לירות .בסכום זה אפשר היה לק
נות את קולות אנודת־ישראל ,והטימשל ה
צבאי היה מתבטל ,ב־ 60קולות ננד .57
אסתר ורדימון ,ירושלים
הכסף עונה על הקול?
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תלמידיו של פון־גוריון

נדהמתי לקרוא את דעותיהם של הרטט-
כ״לים לשעבר ,שהשמיעו בסיטפוזיוז )העולם
הזה  .(1328כוונתי לדברי האדונים דורי,
ידיז ודייז.
בנעורי ,בגרמניה ,לפני עלות הצורר ל־
שלטוז ,היו גנרלים זקנים רנילים להשמיע
דעות לעיתים קרובות מאוד — דעות מי
ליטריסטיות קיצוניות ,עם נענועים לטישטר
״אוטוריטטיבי" פנימי ,ננד ״פיצול האומה״

ולמען חיסול המפלגות .אותם גנרלים פיל
סו את הדרר להיטלר ימ״ש.
אולם הגנרלים ההם היו יונקרים פרו
סיים ,שחונכו במסורת ריאקציונית עתיקה,
שבילו את כל חייהם בצבא מנוח ושיצאו
לפנסיה בניל מופלג.
היונקרים שלנו נדלו בירושלים ובנהלל,
הם חושבים את עצמם לסוציאליסטים ,שניים
מהם לא הניעו עדייו לגיל חמישים .זה
טטש מפחיד אותי!
ה .ש .כהן ,תל־אביב
על דעותיהם של שני רסטכ״לים משוחררים
אחרים ,הרחוקות מן ההשקפות של פון־
דורי ,פון־ידין ופון־דיין — ראה איגרת
הצורך•

ת ח תוני ם ? מה ז ה ?
שונאי זיוה ישמחו עכשיו להזדטנות ה
חדשה להשמיצה על שרקדה בלי שום תח
תונים )העולם הזה  .(1328אבל אנו ,האוה
בים אותה ,הודפים את כל ההתקפות מראש,
תור סלחנות לחולים אכולי־השנאה.
אז מה אם היא לא לבשה תחתונים פעם?!
קורה שאנשים ,תוך פיזור־נפש ,שוכחים
ללבוש אביזרים שונים .פרופסורים שוכחים
את משקפיהם .כירורנים שוכחים כלי־עבודה
בנופות החולים .אני שכחתי פעם את ה
שיניים התותבות שלי בבית ,וכל חיום לא
פתחתי את הפה במשרד .אז םה?1
זלמן עזנוקפרצקן ,תל־אביב
העולם וגזה 1329

