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דודים הם כורם לא
 הידיעה מכחיש למוות שנדון הקורא
 הזה" (.העולם .תשקיף" במדור
גוייס הוא כי שמסרה ).15.2.84

 ידה קורא
למוות הנדון הכחשת

דודו, על״ידי אבו־נידאל של לאירגונו
באוסטריה. שפעל

אצלכם. שהופיעה הידיעה את לקרוא נדהמתי
 שהזכרתם הדוד את הזאת. בידיעה שמץ כל אין

 דיברתי לא אותו, ראיתי לא ומעולם מכיר איני
 רק עליו שמעתי איתו. קשר כל לי היה ולא איתו

כשנתפס. בכלי־התיקשורת,
 הייתם אבל יונס. מהמולת ששנינו נכון
 מחמשת יותר מונה שהחמולה לדעת צריכים
 מי כל לא ולכן ובחוץ־לארץ, בארץ איש, אלפים

 בן־דוד דוד, להיות חייב יונס הוא ששם־מישפחתו
שלי. בן־אח או

טענה שלי בכתב־האישום ולידיעתכם:
 חשוד אני כי השב״כ, בשם הפרקליטות,
 ערפאת. יאסר של אירגונו לפת״ח, בהשתייכות

רמלה ומיון מעצר בית יינם, כרים
• • •

 אז נזפא״י, כבר אם
המקור עדיף

ראש־הממשלה של החורקים נאומיו

שמיר ראש־ממשלה
שלומיאלית ז־בוטינסקאות

 ז׳בוטינסקאות כריזמה. ללא כז׳בוטינסקאות
 ושלומיאליות המרובה, תפיסת ראותנות, פירושה

 בכושר־נאום מנהיג. של בכריזמה המתאזנת
 המחפים בומבאסטיים, בצעדים להיעזר ויכולת

המעשי. במישור ההישגים דלות על
בגין. ממשלת היתה כזו
 לה אין אכן, הנוכחית? הממשלה בדבר ומה
 של החורקים נאומיו בגין. ממשלת של הברק

 של והענייני הקצר ודיבורו ראש־הממשלה
 ארנס של יחסי־הציבור של והגימיקס כהן־אורגד,

 הקלאסית. הז׳בוטינסקאות של מאלה רחוקים
 מנסה בכלכלה המעשי? המישור ברבר מה ברם

 קודמיו. מחדלי עם להתמודד כהן־אורגר
 לרעה. אלא שינוי שום ראינו לא בינתיים,

 החדש ובתקציב שחקים הרקיעה האינפלציה
 הסיגנון הישן. מהתקציב גדולה הצפויה ההזרמה

 הן — כן ואם אין. ממש של תוצאות אך מתון,
 אנו והביטחון החוץ במדיניות לטובה. ולא לרעה

 אחד בכיוון והכרעה אומץ ואין בלבנון, תקועים
שני. או

 לבין המקורית מפא׳י בין להכריע עלי נגזר אם
 ברירה, בלית נאלצת, אני שמיר של החיקוי
המקור. את להעדיף

פתח־תיקווה שטיגליץ, ענת
• • •

שבאתם! תודה
 ביקר )30.11.83( הזה" ״העולם גם

לו. גם הברכות מיועדות ולכן בחתונה,
 חתונת־הגביר: של האחרון האקורד בוודאי זהו
 השתתפותי על איגרת־תודה קיבלתי השבוע

 רחל המהוללה(אז) הבתולה של בטקס־הנישואין
 אליעזר יהושע המצויין החתן עם שפירא לבית

ברוקר.
 לכם גם לכן שם, ביקרתם אתם שגם זוכר אני
— אתכם ששכחו במיקרה התודה. מגיעה
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חתונת־הגביר טקס לאורחי איגרת־תודה
למישהו לשלוח שכחה שהמישפחה במיקרה

לראציונאלי. אותו הופכים אינם
 חוג הליכוד לממשלת קם האחרון בזמן

 ההיגיון את המבליטים עיתונאים חדש: מעריצים
 שמיר־ארנס השלישיה של והרציונאליות

 הוגדר ששמיר כך כדי עד וכהן־אורגד,
הליכוד. של כמפאי׳ניק
 מגדירה הייתי אופטית. טעות כאן יש לדעתי,

בישראל השלטת השלישיה מאפייני את

שבידי. באיגרת כשימחה איתכם אתחלק
תל־אביב נון, משה
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 - אידז ומשמאלו אילן מימינו

הוא? מה אז
 חיים איש־השלוויזיה אל פונה הח״כ
יבין:

 הנעשה על השבוע, שני מבט בתוכניתו
 אליהו החכ״ים את כינית אסר, של בסוריה

 בכירים כחברים גור ומוטה בן־אלישר
 גם בעבר כינית זה בכינוי בוועדת־חוץ־וביטחון.

 וטוב אשריהם ואחרים. שם־טוב ויקטור ח״כ את
להם.

 אינו זה תואר הוועדה. יו״ר הנו בן־אלישר ח״כ
 למיטב האחרים, ״בכיר.״ מהתואר מכובד פחות

 מה סמך על שווים. בין יושבים ואף שווים ידיעתי,
הזוטרים? החברים אגב, מיהם, שלך? החלוקה

אחוריים ספסלים אין לי, שידוע כמה עד

שליטא יבין
הזוטרים! החברים מיהם

 קבועים, במקומות מתקיימת הישיבה בוועדה.
 שני בין לשבת מזלי איתרע מלבני. שולחן לאורך
 ומשמאל רבין, יצחק ח״כ מימין גבוהים. אילנות

 לשם אותנו, תכנה שלא מדוע הלל. שלמה ח״כ
הגדולים"? ״שלושת שינוי,

ירושלים הכנסת, שליטא, בני ח״כ

• • •
אמריקה נוסח אבו־חצירא

סטייל. אין כבר היום של לנוכלים
 בציבור נחשף שקלונם הנוכלים היו פעם
 עליית־גג באיזו מתחבאים אחרת, לארץ בורחים

 ציבורית, רמות היה הנוכל אם כפרית. בביקתה או
 היה וגם בן־אצולה, או איש־צבא פוליטיקאי, כמו

בנפשו. יד שולח היה הוא — סטייל לו ,
לו? שיהיה למה סטייל. לו אין ניכסון ריצ׳ארד

 אלא אירופית אצילים במישפחת נולד לא הוא
 מתסכל יותר דבר אין עניה. אמריקאית במישפחה

 בארץ עוני עניה. מישפחה מאשר האמריקאי את
 ההצלחה, רפש. הוא הבלתי־מוגבלות האפשרויות

החיים. תכלית היא שהיא, דרך בכל
מסויימת בתקופה בניכסון שדבק הקלון

 בבית ביותר בכיר בתפקיד שימש כאשר בעבר,
 הציבורית. מהזירה לנצח אותו גירש לא הלבן,
 הוא והנה שהודח, מאז שנים שמונה בקושי עברו
 מוכיחה, התנהגותו כל מכובדת. לרמות הופך כבר

 התמודדותו על יודיע שנתיים־שלוש בעוד כי
 למישרת בבחירות לפחות או לנשיאות, בבחירות

קליפורניה. מושל
 התקדים ללמוד. ממי לו יש לא? למה בעצם,
את מילא אבו־חצירא אהרון ח״כ של המוצלח

רמת־גן גולן, חיים •וזיקווה ליבו
• • •

להפתיע שעומדת היפהפיה
קובעת: הקוראה של האינטואיציה

העולם. את תדהים הסופר של נכדתו
בשנים מהנוף נעלמה היא כיצד מעניין

 אחת שנחשבה האמינגווי, מארגו האחרונות.
 כמעט האחרון בזמן היא בעולם, היפות הנשים

 ד— יפה פחות שהיא מיוריאל, אחותה אלמונית.
 אלן וורי הקולנוע(אצל בעולם חיל עושה ממנה,

 להגיע ומבטיחה גולן) מנחם אצל להבדיל, וגם,
לאוסקר. אולי — רחוק יותר עוד

 היפה האחות על הקלאסי הסיפור זה האם
 מארגו ולא. לא — לדעתי המוכשרת? והאחות

 המפורסם, מסבה וירשה מוכשרת, פחות לא היא
 מאשר להצליח דחף פחות לא האמינגוויי, ארנסט
אחותה.
 עולה, ״אופק עם המוח את לכם אבלבל לא
 על פשוט אסתמך מאונך. אופק או יורד״ אופק

 את להפתיע עומדת מארגו שלי: האינטואיציה
ספר אולי — מופת יצירת באיזו העולם כל

האמינגוויי תגמנית
מופת יצירת

 רעיון אולי אדיר, תסריט אולי רב־מכר, שיהיה
עליו. חשב טרם שאיש מיסחרי

קריית־גת גביש, אוסנת
• • •

מרתקים צחים
 70 השילטונות על״ידי מופעלים כיום

ברצועת־ המערבית, בגדה צווי״ריתוק
הירוק. הקו ובתחומי עזה

 תנועתם את להגביל נועדו צווי־הריתוק
 החמה ומשקיעת מגוריהם, למקום המרותקים של
 משתקים כך פנימה. לביתם — זריחתה ועד

 — המרותקים של פעילות כל השילטונות
 פעילות כל או לימודים פרנסה, לצורכי פעילות
אחרת.
 אב מכפר־כנא, מרותק — לדוגמה •

 משירה מישפחתו את המפרנס ילדים, לשיבעה
 נתקפחה הריתוק עקב כמובן — בחתונות.
פרנסתו.

 עכו, תושב סייד, מייסרה — אחרת דוגמה •
 ־־ת לימודיו את להפסיק נאלץ בטכניון, סטודנט

 ׳ חודשים. שלושה לפני שקיבל צו־ריתוק בגלל
דוגמות. שתי רק אלה

 שעל־פיהן, חירום, שעת ההגנה תקנות
 להעניש לשילטונות מאפשרות הצווים, ניתנים
 להזדקק מבלי החוק, במיסגרת הפועלים אנשים
 זכותו את מונעות הן השופטת. לרשות

 את ומסכנות החוק, להגנת ארם של האלמנטרית
תל־אביב פז, איריםהדמוקרטיה.

ז

 בשם בהתארגנות פעילה היא הקוראה 0
 ,2760 ת״ד היא שכתובתה הכיבוש, נגד נשים

תליאביב.

הבהוה
 29.2.84 הזה העולם בגליון
 כספיים קשיים על ידיעה פורסמה

 אברהם דדב כביבול נמצא שבהם
 התברר חוזרת בחקירה שפירא.

 אץ וכי הוטעתה המערבת בי לנו
יסוד. כל זאת לידיעה
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