
מכחכים
ה אם זעקת ל מ ש

 בלבנון נפל אדני הקורא של נכדו
 ריגשותיה את להביע מבקש והוא

הנכד. אם בתו, של
 כמו לאט־לאט, ניגר הזמן שינה. ללא לילות

תיק תיק־תק, כך, מתקתק שעוני גם שעון־חול.
כן. ליבו. גם וכן כר. הפק בני של שעונו גם תק.
 בהרי הרחק שם, לדפוק, חדל וחדל. רפק ליבו

הלבנון.
 צל ואת נר־הנשמה את רואה אני לדלת מבעד
 אני לא! כדור־שינה? עוד אבלע אולי תמונתו.

 אני זיכרונות... עם ערה ערה, להישאר רוצה
 לא רחמים, מלא אל לא עמומים. קולות שומעת
 של מארש־האבל מנגינת זוהי לא! קדיש. תפילת

שופן. *
 של הניצחית שאלתן למה? למה? למה?
להורג? בנינו את הוצאתם למה שכולות. אימהות

 ומדוע למה התופת? אל אותם שלחתם למה
 בני את הוצאתם למה עלומיהם? את קצרתם

 קרעתם למה טעם? לא החיים טעם והוא להורג, !
נישמתי? חצי גופי, חצי ממני י

תל־אביב ארני, יהודה

 ההומאני הפיתרון
כהנא של

 חיוב מגלים וייסלר הקוראים
כך. מנהיג של בתוכניות״האימים

 שהתיקשורת יום אין כמעט הבחירות מאז
 הוא ודווקא כהנא, של בנושא עוסקת אינה

 לארגן, בהתמדה וממשיך ההשמצות מכל מתעלם
 כל אף ועל חרף שורותיו, את ולהרחיב לחזק

 שעבר בשבוע ומימין... משמאל המלעיזים
 והתרשמותנו כהנא, של לאסיפה ■לסור החלטנו

 שמתארים כפי כל־כך נורא אינו הזה שהשד היא
אותו.

 את רם, ובקול בעל־פה מבטא, הרי כהנא
 בארץ.. הציבור רוב של . ורצונם ריגשותיהם

 ולהיאבק להכריז מעז שכהנא בכך הינו וההבדל
בבטן. זאת שומרים שהאחרים בעוד בגלוי, כך על

 את הביאו לא כה עד שהוצעו הפיתרונות כל
 מציע הוא כהנא? מציע ומה לעמנו. הישועה

 ״גירושם הדוגרית, בלשונו חילופי־אוכלוסין(או,
 כמו מעולם; דברים היו וכבר הערבים"), של

 גיזעני, נשמע זה לכאורה ובתורכיה. ביוון למשל /
שני, בהירהור אך, בגירוש, מדובר שכן ברוטאלי,

 נשמע... שזה מכפי והוגן הומאני יותר הרבה זה
 המשתרעות ממדינות־ערב, לאחת הערבים יהגרו

 יתחילו ואז מרובעים, קילומטר מיליון 11 פני על
עבו גבוה, מחינוך נאות, מדיור סוף־סוף ליהנות

 המרחב, אותו בני הערביים, אחיהם בקרב ובו', דה
 הדת אותה המנטליות, אותה השפה, אותה דוברי

והאמונה.
תל-אביב וייסלר, וחיים מלכה

• • •

ת טירוף מ מער
 קיצוני נץ שוביניסט, להיות צריך לא
 את כדגל לראות כדי לאומן, סתם או

שלן. המדינה סמל
 אנשי־ציבור של דעתם לסוף לרדת לי קשה י

 נושא סביב במחול־שדים שפתחו וחברי־כנסת
 זה לדעתי, באולם־הכנסת. רגל־המדינה הצבת
 הוא דגל־המדינה טירוף־מערכות. על מעיד ממש

 לא גם הוא מתועב. או שנוא בזוי, סמל איזה לא
 סופר־שוביניסטי. נץ איזה של חולני דמיון פרי

 כך המקובל, ריבונותנו, מסימלי אחד הוא הדגל
 ניצים ומשמאל, מימין כולנו, על בטוחה, אני

 אלא צחורה יונה סתם לא אגב, (ואני, ויונים.
מכך.) המשתמע כל על סופר־סופר־יונה,

 טיולי את תמיר ניצלתי להיסטוריה כמורה
 המדינות של בבתי־הנבחרים לביקור גם בעולם
הן ב ש בוושינ וגם השוויצית, בברן גם טיילתי. '
 ומעטרים מקשטים בווינה וגם בבון גם גטון,

 בתי־ של אולמות־המליאה את דיגלי־הלאום
מאליו. מובן כדבר הנבחרים,

 יצחק וגס לוויכוח, נושא הפך זה אצלנו רק
 הביעו מימין (!)בגין מנחם וגם משמאל בן״אהרון

 בלי ולהתקיים להמשיך אפשר כי דעתם, את
 להזכיר מבקשת אני באולם־המליאה. דגל־לאום

 של הדגל רק לא הוא הכחול־לבן הרגל כי
 גם אלא כך) להם לקרוא רוצים (אם המנוולים

היש הרוב, שאנחנו בטוחה שאני כולנו, שלנו,
הטובים. ראלים

 חיפה בן־טובים, עלמה
)4 בעמוד (המשך

שיעור
בכלכלה

 בעזרת ״הנדון". במדורו, אבנרי, אורי נותן
 אזרח כהן, בשלמה מעשה - בת-זמננו אגדה

תוך מוחלט, לביטחון החותר השורה, מן

הקדמי: השער כתבת

ההתעללות משטר
 ניהל בבית־נזעצר, חודשים. 15 משך עציר. שהיה גרינוולד. פול
 מעשי־ ״ראיתי זה: מוסד של הכתלים מאחורי הנעשה על יומן

אבל בבית־המעצר. קבועה נורמה הן מכות נוראים... אכזריות
 המדרגה לשפל משפחתו את מדרדר שהוא

מוש־ ביטחון על בהוצאותיו
 את אבנרי ממחיש - כזה לם

במשק: למפולת גורם־היסוד
שמו העצומות ההוצאות

לבטחון. ישראל מדינת ציאה

 כנראה. היו. מקריית־גת אחד לעציר שניתנו המכות
 אך למוות. הוכה שהעציר בטוח גרינוולד מדי. יותר
מהתקף־לב. מת העציר כי קבע בית־המעצר רופא

האחורי: השער כתבת 1

שרך אלה
•שואל

ידאו למען
וייראו

ח ע ז \ ו \ ד\ \
 הפיליפיניים־ .הניתוחיס כי המאמינים רבים
 כזה טיפול עבר רונן גדעון בלוף. סתם אינם

הכל ..זה ביעילותו. והשתכנע

והחתיו המלאכית
 יש, (בתמונה) דווידובה לאע־ליקה

 יש ולבטח בלתי־רגילות מעלות כנראה,
 מהומה קמה סביבה מלאך. של פנים לה

 בשוט, הוכה אחד חייל בראשון־לציון:
והחבר־ בביטנו נורה אחיו

 דויד אנג־ליקה. של החתיך
לבית־המישפט. הגיע כהן,

כעסק הבושת
 ליועץ חפך (יחי) עמר שלמה החדש הח״ב

 במועצוודמנהלים; כשבד מושב ומחפש בלבלי
 בבית, יקרים ציורים יש (עבודה) הראל לאהרן

 גדבוז יאיר הצייר של אחיו שהוא מפני רק אבל
 את מגדיר איתן(חרות) ומיכאל

 שניה בתבה כ״תפרך. עצמו
 ציטרין בן־ציון של בסיררה

0הח״כים. של הצהרות־ההון על

הגדו לידידות קרה מה
 דוגמניות שתי של לה

 בן־עמי תמי הצמרת,
מור, ופינצ׳י (בתמונה)
עמו להקפאה שנכנסה

 של זרועותיו בין עומר טלי התאוששה איך קה,
מקו־ את שתפש מקדם־מכירות,

וכי־ השבי מן שחזר טייס של מו
סוף־שבוע של משותף בילוי צד 1■

בתשובה. לחזרה הופך ארוך

ל החיים 50 בגי
 ירושלמי מהפכן לשעבר הנגבי, חיים

 מזכיר וכיום תל־אביבי, ואיש־בוהמה
שרית עם בראיון מספר, בכנסת, סיעה

-----------1״״----------- שקיבל המסר ועל והכבד, הקל על ישי,

המפענח
 חכם ערבי ״אתה
טי לא יהודי ואני
 שימעון אמר פש!״

לחוקר־ה־ חרמון
ח מישל מישטרה

ה (בתמונה), דאד
 את שפיענח איש

 של הרצח תעלומת
 בן הפקד מצליח :ד

 בתל־אביבז בעבודתו להצטיין הגליל
חקירת־רצח, של אנטומיה

 עד הראשונה הדם מטיפת
■ ^ היחידה. הכלב לשערת ^2׳

 הספר גמליאלי, גילי
 בתל־א־ מכיכר־המדינה

השמו את מכחיש ביב,
 לניד ברח הוא כי עות

 הוא אישי בווידוי יורק.
על גרושתו, על מדבר

של
המוחלת

 בחג־ ערך היהודי הטרור מגיני ועד
 מחנה־ דרך פרובוקטיבית צעדה החנוכה

 וייראו!״ יראו ״למען דהיישה, הפליטים
 הזה מיצעד־הטרור צוערי על להגן כדי

 אבל חיילים, מאות גוייסו
|  הפרובוקטורים של המטרה ^1|

דם. שם נשפך הושגה:

שו1שי

באופנה גבר דרך
בל להתרשל הפסיק הישראלי הגבר
 נפתח וסוחרי־הבגדים ולאופנאים בושו

לגבר: ׳85 אופנת חדש. שוק
 איטלקי בסגנון בלייזרים

1■ ^ #  סי־ צווארון עם חולצות *
סריגת־יד. סוודרים ני,

הקבועים: המדורים
 בוחבוט שלמה - מיכתבים
3 ברדוגו ואברהם

 — שהיה הזה״ ״העולם היה זה
4 בגין של האופנועים

5 הלויז דודו אתה. מי - יקר קורא
 להיות יכול השר - בלונים
5 תנועה שוטר
6 תשקי!?
ד במדינה

9 כהן על מעיק מה - הנדון
 מתרגם־המיכתבים פרס - עלי־דפנה

14 סרבן־ההשכלה וגרופר
14 הווי
 בעד תל־אביב חתולי - אישי יומן

13 ציץ
 שפירא אברהם -למה אנשים

16 החגורה את מהדק

 ,1בכיר(מיל קצין - אומרים הם מה
 גרשון שיפר, סוזי אבולעפיה. חמיס
20 פרוסט ויוסי ממדי יוסף קרני.

25 אשה שעשני -ברוך זה וגם זה
ס. ישראל לילות ק מנ לי ט -

26 כספי ומתי אבן אבא
וחלון־ראווה- 28 לגבר! תנ

 31 עליון גמד דייוויס. ווריק - קולנוע
34 בפח־הזבל אוצר - שידור

 העיתונות של הלשון - נייר של נמר
35 גולדה של והקוגל

36 תשבצופן
37 ז לגדי מתאים מי - הורוסקופ
 פנירי חיים לרותי מיכתבים

38 בייטנר ונאווה
42 תמרורים

 מרימוביץ יוסליה המאמן - ספורט
46 מזרחי יוסי והשוער

50 העולם כל על מרחלת רחל

הומר
חוזר

 מוסרי מילון על מנורווגית, תרגומים על
ה קריקטורות ועל למלחמות מוסכם

בהו רבים, לזעזע עלולות
 של המחודשת הבכורה פעת
 נייר׳ של נמר הספרים מרור

^ עידו של בעריכתו ■ ^ . ק ו ס ב
2469 הזה העולם


