
מכחכים
ת ר ח ש הירוקים ה

 של טיבם על חולקים קוראים
 ומביעים )2.1 הזה (העולם הירוקים

המסתייגת. דעתם את
הירו הצטיירו המוכרים כלי־התקשורת בכל

 בין שנעה ומצומצמת צרה צבעים בקשת קים
ש בעוד מכך, המשתמע כל על לשחור, החום

פסטור בצבעים הירוקים את צבע הזה העולם
 העניין כל מוזר נראה לי למאוד. עד תמימים ליים

 שיטחית בראיה לקה הזה העולם דווקא ולדעתי
 תמונה לקורא להעביר הצליח כשלא להדהים עד

 שהירוקים היה הסופי והתוצר ומדוייקת אמיתית
 הפכו כורחם שבעל שחוק, מערבון לגיבורי הפכו

 לטייח טורח הזה כשהעולם הסוף, עד לטובים
מהעבר. קטנים פכים ושם פה

 ירושלים שלזינגר, עפר
בפרנקפורט, מהשנה ניכר חלק הגר כישראלי

 הירוקים. בעניין להעיר וחובה זכות רואה אני
 מוצא גיל, מבחינת מגוונת מאוד בקבוצה המדובר

 בעלת מפלגה גרמנית, ד״ש מעין ואוריינטאציה,
 בהן למצוא יכול אחד שכל מעורפלות, סיסמות

למשאלות־ליבו. ביטוי :
 נתקלתי בפרנקפורט, מגוריי עקב אולם,
 גדול שחלק זו, בעיר הירוקים הבאה: בתופעה

 נשענים, מתורכיה, בעיקר מהגרים, הם מתושביה
נאמ הדברים אין שנאת־זרים. רגשי על בעיקר,

 כמטרד לעתים מוגדרים הזרים במפורש: רים
 ונסיוני מוצאם. למקום להחזירם שיש אקולוגי,

 לא אמנם נזונים, הירוקים לפיה שלדיעה, מלמד
אנטי לאומניים, אלמנטים משרידי מלא, באורח
לסמוך. מה על יש וניאו־נאציים, שמיים

המפלגה, כל על פסק־דין להוציא רוצה אינני
 שהוצע כפי החרמה, גורס ואינני מרכיביה, כל על

 לתופעה, הבנה דרושה בארץ. הימין חוגי על״ידי
עמה. הזדהות לא אך

פתח־תקווה פרנר, יוחנן

קולד ה שו ש מ ש ם ב צבעי
 (העולם נושי במילה השימוש על

 בתנ״ך מקורותיה על ),5.12.84 הזה
 מארצות״הברית קורא של דעתו ועל

בנדון.
 אלא לחטיפי־שוקולד, פרסומת היתה לא זאת

 פרשת־האה־ הוא שנושאה בכתבה שלכם, כותרת '
ברעמי. ותמי אשתו פרי, אולסי בין )מנכים

 תחת אותי. עניינה כך כל לא עצמה הכתבה
 מוזר גזעניים. בביטויים השימוש אותי עניין זאת,

 צבעים: בשלושה (שוקולד הנ״ל שהביטויים לי
 במיל- הדוגל בעיתון הופיעו סמוי) כושי נוסע

הגזענות! נגד חמת־חורמה
וגדל וליברלי, יהודי אמריקאי, מרקע בא אני

 למען הגדול המסע בתקופת בארצות־הברית תי
 ולכן, 60וה־ 50ה־ שנות של האדם זכויות

 בשוויון־הגז־ לדגול רק מספיק זה אין ^כשבילי,
 — במעשים זאת להראות ובעיקר, גם, אלא עים,
גזעניים. בביטויים מהשימוש הימנעות כולל

 אילינוי" אוק־פארק, זאבי, יהודה
ארצות־הברית

 אלפי בעלת תרבית, היא בושי המילה •
 בניגוד - מענות של שמץ בה ואץ גיאוגרפי,

 אמריקאי, ממוצא לאנשים שנדמה למה
 מילתיהגנאי בץ שהוא בל קשר שיש: החושבים
ב,שוקולד״ השימוש על ובושי. א100££

להתוובח. אפשר ״

ש ובדי רגליים, בלי רא
 הצעה וכל מכל דוחה ברון הקורא

)2.1 הזה (העולם לו יוחסה אשר
מגו להצעה ההשוואה את ובמיוחד

העבר. מן נה
 עיסקה הצעתי כאילו פורסם שידור במדור

 הטלוויזיה למנהל יבין חיים של ״מינויו בנוסח
בטלוויזיה״. מפוטרים 50 תמורת

 מעולם זה. בפרסום ממש כל אין כי קובע אני *
 לחלוטין מנוגד גם והדבר כזו, עסקה הצעתי לא

ולהשקפותי. לתפיסתי
הזה, השקרי הפרסום של הרעוע הבסיס על
מש תמורת (״דם מחרידה השוואה גם נבנתה
 לו אין שהשקר רק לא כי מוכיח הדבר איות״)•
הראש. את גם איבד הוא רגליים;

 המנהל הוועד חבר ברון, נתן
רשות־השידור של

החיים מן סיפור
 לשמור המבקשת ירושלמית, קוראת

 את לשתף רוצה אלמוניותה, על
בבעיה. הכלל

)4 בעמוד (המשך 2472 הזה העולם

ת ב ת ר כ שע הקידמי: ה

שוון של ההימור
ל היה מה קו שי מד ה ע  מאחנרי ש

תו ט חל ל ה אל ש רי ש שרון א הגי ת ל  א
ט שפ מי שבועון נגד ה  מה ״טיים״? ה

? קיווה הוא שיג ה ע ל הג מדו  ״טיים״ התנ
? בפי הג תנ ה מד מה ש ד ע ג  ה־ עיני לנ

שבעים שה - מו אס־ שי
 ״העולם מיקריים? ריקאים

ח הזה״ ת ת מנ שפט. א המי

ת תב ר ב שע האחורי: ה

והמפקד הנקידה
 אשה שמדת מצליח גנרל בל מאחורי

 אלדר, ורדה קובעת עצמה, את שהקריבה
 תת־ של שנה. זה וגרושתו. בנותיו שלוש אם

צה״ל. של ראשי חינוך קצין אלדר. יום אלוף
הבדידות. ער רבה את החושפת

1£ * (  הצעי־ הפקידות ועל הבגידות על •
4 5 הנשוי. למפקד האורבות רות ^0

 הנדונטו
המיני

 עלתה גמפה דניאלה
גיו של כבתה ארצה

 איתה הביאה היא רת.
 ול־ לשעבר. בעלה את

 ופליט נוצרי דימיר,
 חרות איש פוליטי.
שי קלציינסקי אנדרי

והפ בביתו אותה כן
 דוב כ ח״ ידידו, את עיל

ל להתערב שילנסקי,
 הבעל של גירושו מען

 בן־ציון הארץ. מן הנוצרי
 הסיפור את מביא ציטרין
מיסמכיו. על המלא,

מינוס אנס

מאחורי
הקלעים

 הגבוהים בחלונות מתרחש שבאמת מה על
 שהיה הורביץ, ייגאל ברק: דפנה מדווחת

 ממורמר איננו אפילו מתוסכל להיות צריך
 מי יש אבל זה, על מצהיר גור מוטה •

 לראשות מריצים הם זה. את שעושים
 עוד גרופר פסח • יעקבי גד את הממשלה

 גם הוא בינתיים אבל סגן־שר להיות עשוי
 אותו מקנטר וגם לסיעה מחבר צוחק

 ליברלי חייב פרח, ויהודה
 ואל המנוחה אל יגיע לשעבר

 ל מגב של תפקיד הנחלה: ■
בחברת־השקעות.

 בגרמנ-ה בראנד וילי בבריטניה, צ׳רצ׳יל וינסטון
 בעבר נוגעו העולם ברחבי מדינאי־צמרת ואינסוף

 שר גם כי ברעם, חיים מגלה עתה, באלכוהוליזם.
 בכוס עינו נותן פרס שימעון בממשלת בכיר

 על מלים חוסך איננו ירושלמי ונוורולוג הוויסקי
הע ״הפגיעות שבדבר: הסכנה
 רוחניות, מנטליות, להיות לולות

הכרתיות:" ואף התנהגותיות

ע ״׳׳ סן ווו

ס
רח רחל רח מ  ה

מדווחת:
 טבעונית זמרת בין הנישואין מעמד החזיקו לא איך

 לכרמלה קורה מה • צמחוני מועדון־לילה לבעל
 עברה היא איך אי, קלאב שריפת אחרי זילברמן

• ליאכטה עבר וחברה לפנטהאוז
'  סוכנות־הדוג־ סנהלת התגרשה וממי 9* 1■

מכן. לאחר נישאה, היא ולמי מניות

הממשלה
הזמנית

הפרל היא הפלסטינית הלאומית המועצה אם
 הוועד הרי המדינה-הפלסטינית־בדרך, של מנט

 'הממשלה־הפלסטי־ הוא אש־ף של הפועל
 החז״ט הפועל ודועד חברי הם מי בגולה. נית
מייצגים? הם מה אש־ף? של ^9^

בחירתם? תוצאות יהיו מה

רה מו ה
והמין

 המורה בלט בראשון־לציון בבית־הספר
 איש היה הוא זהב, של טווס כמו ניב אריה

 של דמיונן את שילהב הגדול, העולם
 אתגר והיה בכיתותיו המתבגרות התלמידות

 אלון אילנה מדווחת כך המלבלבת. לנשיותן
 השאר, בין שהואשם, המורה של ממשפטו

 התשובות את שמסר על בהפרת־אימונים,
 שחיבב לתלמידות למיבחנים

^ ^ ■ יחסי־מין. קיים גם ושאיתן

 את והטילו סיאמיים תאומים היו הם פעם
 משרתים עכשיו האוניברסיטה. על מוראם
 שינים אדונים שני הנגבי וצחי כץ ישראל
 החרות, בתנועת השלטון על הגדיל בקרב
 מחליפים חרות, צעירי הם, כך כדי ותוך

מוכר!" לא ״הוא מחמאות:
 אפס הוא - שלו ״הסיכוי £ 11 *

קטן!" מגאלומן ״הוא י מינוס!
 בביתי מרצון

 השתייה, מן
 הרפז מספר

על בנותיו),

התיקווה
 שהיה הרפז, שרגא
בשע בחדשות, תמיד

וב־ באהבות רוריות,
בתיאטרון, הצלחות
 ובטלוויזיה בקולנוע
 סדר לעשות החליט
 התאשפז הוא בחייו.

 להיגמל כדי לחולי״נפש חולים
 ישי לשרית חושפני בראיון

 שלוש (כולל בחייו הנשים על
 תקוותיו ועל הקשה ילדותו
 שוב, להופיע ובמיוחד לעתיד

 התיאטרון קרשי על ובמהרה
הבימה. הלאומי,

1ברוד
באנט הסיכויים על •

 טוב. נשחק אם וורפן:
 גם הרוסים את ננצח

האו קהל על • הפעם
 ביציעים אוהרים 4000 מכבי: את המלווה הדים

תכניו על • נקודות כמה עור לקבוצה נותנים
 כנראה אחזור. האישיות: תיו

50>לכרורסל. הבאה, בשנה כבר
אלגנטית

זרוקה
פאריס־ או שמרנית

 מפריטי־ אחד נשארת תמיד החליפה אית.
 של בחורף גם אשה. כל של בארונה היסוד

 מבד־ החליפה או חליפת־הצמר 85 שנת
 י- ולערב לעבודה - כותלה

* *  לכל הטוב המראה את עושה ^6■
גיל. בכל אשה.

הקבועים: המדורים
3 הירוקים מן כהנא - מכתבים

- שהיד! הזה העולם היה זה
 התיאטרון ושחקניות רגן רונאלד

4 1960 תל־אביב של
 5 ואדישות קהות־חושים - ילך קורא

 5 בורג דיר של התפריט - בלונים
6 בכלא אקדח - תשקיך
7 זינבה לפי העתיד, - במדינה

9 האתנן - הנדון
14 פחות אחד מובטל - דפנה עלי
15 הסינים מן ללמוד - אישי יומן

 16 בתשדיר־שירות חזה עופרה - אנשים
 היפאני הפתרון - אומרים הם מה

20 הבנקים למנהלי
22 לדוגמה מצרי שעור - שידור

 המוגבלות שורשי - נייר של נמר
23 פרס שימעון של האינטלקטואלית

- זה וגם זה גם
25 ביתי ורעיון ירושלמי מטמון

 26 ורקדנים שחקנים על - ישראל לילות
28 חליפה היא חליפה - ראווה הלח
 30 מבריג־נורות תל־אביבי: מקצוע - הווי

ץ שב  האחרון הגאון - ת
36 אותיות) (שלוש

 להיות צריך מה - הורוסקום
37 גדי של חבית מסי

 שהוא פעם כל - לרותי מכתבים
38 מתפשטת היא בחורה, על מתלבש

- והשקל אתה
40 זהב וגם תפוזים ירוקים,
קולנוע-
41 סרט של לפצצה ממתין הנשיא

46 קדימה אחד תאום - ספורט
50 במס־הכנסה שש־בש - תמרורים

■ז■


