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שתים של במחיר

711010ו!
שערות להרחקת מעולה קרם

שיווק. ורשתות פרפומריות מרקחת, בחי בכל להשיג

מכחכים
 )18 מעמוד (המשך

 שם הבאות. השנים במאה סיני
 וניתן דימוגרפיים, חיכוכים אין

 מיטב לפי השממות את להפריח
ונש שהולכת הציונית המסורת

 ומסיי־ האוייב תעמולת בגלל כחת
מבית. עיו

 להיכנס יהיה שאפשר שחושב מי
 שתצטרף אחרי דה־לוקם לסיני

 גם הערבי העולם אל מצריים
 ועלול טועה — צבאית מבחינה

מופתע. להיות
 סיני על לוותר שהחליט מי

 מישגה עשה ״השלום״ תמורת
ב לישראל לעלות שעלול חמור

 לשנות דחוף הכרח ויש קיומה,
 בלבד, מתנדבים על־ידי אולי זאת,
סיני. מרחבי את להחזיר כדי

מאוחד עין־חרוד :לכנה, עמי
קראוז ג׳ודי הדפרץ צפי

נבונים דברים

י שנ ד ה ב ז כ ל נ ח

 שנאמר מה על תגובה
שקד• התחרות על בכתבה

 (״העולם לאירוויזיון מה
).2329 הזה״

ל מומחה לא ואף מלחין איני
מהשי מאוד נהניתי אך מוסיקה,

ב הקדם־אירוויזיון בתחרות רים
ארץ.

 טיבי של ביקורתה את כשקראתי
 היה קשה התחרות, על זיכרוני

 את שאבה היא מאין להבין לי
ב לפגוע הבלתי־נדלית היכולת

 שאיני אחרת, גברת של תמונתה
 רק יכול אני בפניה. כלל מכיר

 אינה אחרת גברת שאותה להניח
 1 יודע מי אבל הלפרין, צפי אלא

 תל-אביב קול, מרטי
 בסדר זה הפעם צודק, הקורא •
גלופה). (ראה

נ־ם1ה9>1ה
 חיילת חיברה היצירה את

והשו בתורנות, משועממת
גדעון. הוא לח

 / ובגן בשדות לבדם טיילו הם
הדגן ריחות את לקירבם שואפים

ם פי רנ ק ת מ ה
 של רשימתו בעיקבות

 ״קרנפים״ ברעם, חיים
: )2330 הזח (״העולם

 יו־ אדן מאת הקרנפים המחזה
שהתי האבסורד, מחזה אבי נסקו,
 לפני הציגו בחיפה העירוני אטרון

מו את לעולם הביא שנים, כמה
 במחזה בני־אדם ההתקרנפות. שג

 לקרנפים בהמוניהם הופכים הזה
 ולאורח עולם לתפיסת ומסתגלים

היסו להשקפתם המנוגדים חיים
ה,לא מכל לחרוג ״רוצים דית,
ולהצ האנושיים והאיסורים ווים׳
הקר של והפראי העליז ל,הן׳ טרף

 :אומר המתקרנפים אחד נפים...
 לידי בא אני ,מוסר׳ המלה לשמע

 לחזור עלינו !הטבע בחילה...
 שנהרסה אחרי היא. מיושנת צורך, עוד בה אין התרבות לטבע,

 העולם ספרות המצויין בלקסיקון ו ק ס נ ו י (בערך לכולנו״ ייטב
עובד). ועם דביר הוצאת טברסקי, יוחנן מאת

המעדי ומתקרנפות, מתקרנפים בסתגלנים, מחסור אין בתוכנו גם
 הגואה, הזרם עם וללכת היסודית חייהם תפיסת את לשנות פים

החייתי.
 קלוזנר יוסף ד״ר המציא קרן־אף) של (קיצור קרנף המלה את

 את שגזר המחדש מסביר שם .1900ב־ שיצא הקדמון, האדם בספרו
 הוא שלדעתו ג׳) (פרק בנחמיה הנזכר חרומף הפרטי השם פי על המלה
 מאפשר קלהנר של הקולע שחידושו מעניין חרום־אף. של קיצור

המש אירופה, בלשונות שנמנע מה — התקרנף פועל יצירת בעברית
רינוצרום. המסורבל הלאטיני בשם תמשות

ירושלים סיוון, ראובן ד״ר

 בו, לחזות שנהניתי האמנותי מופע
הורה. הזוכה, בשיר ובפרט
 השיר של לאיכותו התשובה את

 ריקות״ סיסמות של ״אוסף —
 המדינות נתנו הכותבת, כהגדרת
המכו השני במקום אותו שהציבו

בד.
גיבעת־שמואל הופמן, מוטי

• # •
ם י ר ב ם ד ד בגז נ

 במדור שנפלה טעות על
 (״העולם אומרים הם מה

).2331 הזה״
 להסב אבקש הראוי, הכבוד בכל

ה שפניה לכך, תשומת־לבכם את
 מכבר, לי המוכרת הגברת של נאים
 לדבריה מעל הופיעו קראוז, ג׳ודי

 שאיני אחרת, גברת של הנבונים
בשמה. כלל מכיר

ל מעל הופיעה זאת לעומת
ג׳ודי של מאוד הנבונים דבריה

 לאיטם וצועדים יד־ביד אוחזים /
 / יחם שתיכף רומנטי בערב /

 / הקיר אל האיש הצמידה לפתע
 / להפקיר מיאנה גופה היא אך

ויו / בצמתה ויאחז שמאלו וירם
וימ / חולצתה לקרוע ימינו שיט
 / חצאיתה בתנופה ויקרע שיך

 מההזיה להתאושש הספיקה ובטרם
 / חזיה ללא לפניו עמדה כבר /

 הגנה ] אימה ומלאת פחד אחוזת
ותכ / הנשמה כלות עד עצמה על
 / וסחוטה מיואשת הארץ על רע

 / אותה בראותו מאוד ויתעודד
 / לקראתה ויבוא מכנסיו ויפשוט

 זוג / האחרון מפלטה נותר ועוד
 והוא / דורון שקיבלה תחתוניה

 אלה כי >] ניתן לא אך לקרען ניסה
אקרילן! תחתוני היו

 לטייל ברצונך אם — מסקנה
 תחתוני תמיד לבשי / ובגן בשדה

 סטרץ׳ תלבשי אם כי ׳/ אקרילן
 הוא לאן יודע מי / לודזיה או

!יגיע
צה״ל כת־שפע,

א ד ל מ א

ב שהופיעה הידיעה על
בת כי ״תשקיף״, מדור
 תהיה מטויימים נאים

ל להצטרף מובנה מפ״ם
 לאומי ליכוד ממשלת

).2331 הזה" (״העולם
מז של בשמו להכחיש ברצוני

 את יסעור, בנימין מפ״ם, מרכז כיר
כולה. הידיעה

 בשיחה אמר מפ״ם מרכז מזכיר
 על דוחה מפ״ם כי מגן, בקיבוץ

 אחדות לממשלת הצטרפות הסף
ש כפי ולא תנאי, בכל לאומית
במדרוכם• פורסם

מפ״ם דוברת ריפתין, :עמי
 דעתה על עומדת המערכת •

נאמרו. שהדברים

א ח ל ו ל ש ם ל י תנ ח

 דבריו על מתרעם הקורא
הפ בעניין אבנרי אורי של
אי (יומן עכשיו שלום גנת
).2327 הזה״ ״העולם שי,
עכ שלום תנועת של מדיניותה

 לא וחבריו, לאבנרי בניגוד שיו,
 אנטי־תיזה להיות מעולם התיימרה

מונו בעלת דהיינו, לגוש־אמונים,
ה מונופול הצדק, על בלעדי פול

 אם החוק נגד לפעול לה מתיר
 ואת מטרותיה את תואם אינו הוא

יהיו. אשר יהיו פעולתה, דרכי
 חל ישראל במדינת החוק לפי
ומ אש״ף, דגל את להניף איסור
 להניפו מקום היה לא בלבד זו סיבה

 זכותם, את סותר אינו זה בהפגנה.
 אזרחי- של חובתם את אף ולדעתי
 חופש־הבי־ למען להיאבק ישראל,

 הפוליטית, ההתארגנות וחופש טוי
 של ודגלים, סמלים הצגת כולל

 אחרת, או זו אתנית קבוצה כל
ת א מצ שטח הנ מדי על־ידי הנשלט ב

ישראל. נת
 לגוף כי מוכיח ההפגנה וסיון

הנוכ במתכונתו עכשיו שלום כמו
 חלקים על להשפיע סיכוי יש חית

ו דעת־הקהל של יותר גדולים
 מדיניות של בנחיצותה לשכנעה

 הערבי־הפלס־ העם עם דו־קיום של
ונכו הדדית הכרה מתוך — טיני
 של מחדש לחלוקתה להסכים נות

 ולשיתוף המערבית ארץ־ישראל
ב ירושלים, של בריבונותה ערבי
אחרת. או זו דרך

 לא כי אבנרי, אירי של קביעתו
ה מעשי נגד בהפגנה התבטאו
 היא וברמת־הגולו, בגדה ממשלה
מ אמת״, ״לא פרלמנטרי בסיגנון

ש המרכזי הנושא היה שזה אחר
ההפגנה. אורגנה לשמו
 ״הסופר- בהפגנה חסר אם גם

 הרי לייבוביץ, פרופסור סטאר״
ה תגובתו מעידה הצלחתה שעל

 הנאה לי שגרמה בגין, של זועמת
מרובה.

 לשרת ייטיב אבנרי שאורי דומני
 לשלוח יפסיק אם השלום עניין את

 עכשיו, שלום כמו גוף אל חצים
 עם לשיתוף־פעולה מאמץ ויעשה
 המתנגדים בציבור חלקים אותם

בשט ומעשיה הממשלה למדיניות
הכבושים. חים

רחובות רוזין, יהושע

ה העולם20 2333 הז




