
מכחכים
עמיחי פי על השירה

צעי למשוררים התייחסות על עוד
).5.3.86 הזה (העולם רים
 גדול הבדל יש עמיחי: יהודה של למכתבו

 ״בראיון הנאמרים דיברי־שבח בין מאוד(תהומי??)
 שאני החדש, הדור של המשוררים מן כמה על

 העברית השירה תולדות לבין כתיבתם", את אוהב
 על הפעם הסתמך דף,חדש עמיחי. על־פי החדשה
 תחת ),7.2.86( במעריב שנתפרסמו דברים

 ציטט העיתון עמיחי״. של ״הדירוג הכותרת
 בניו־יורק: בראיון שנאמרו המשורר, מדיברי
 חשובים: משוררים ארבעה היו לי שקדם ״בדור

 צבי ואורי גולדברג לאה שלונסקי, אלתרמן,
 הרולד שבתאי, אהרון הנוכחי: בדור גרינברג.

בן." ומנחם שימל
 של רבים עמיתים אם ״ספק מעריב: העיר

 אינו חדה ע. הזאת.״ התשובה את יאהבו עמיחי
אהב. לא הוא גם אך עמיחי, של עמית
 חלילה, לפגוע, כוונה כל כאן היתה לא

 אדרבה, ומעליבה״. קשה ״פגיעה חשוב במשורר
 ובכך, אומרם בשם דברים להביא היתה הכוונה

העולם. גאולת את לקרב אולי,
תל־אביב חדה, ע.

• • •
מבוקש:

ישראלי ון ג 1ר1ת
כאשר ותיק, חייל של תגובותיי על

כיוון. משנה מצביא
 רצינית. די ליונה נחשב רבין שיצחק ימים היו
 הר־הצופים, על שנשא המפורסם הנאום ויעיד

 חלפו הימים אבל ששת־הימים. מלחמת למחרת
 לראש־ממשלה בינתיים שהיה רבץ, ויצחק

רציני. די לנץ הפך לשר״ביטחון, ועכשיו
 לגדולה, שעלה אחר בחייל להיזכר אפשר

 השררה. את משנטל דיעותיו את הקצין כן שגם
 תפש שכאשר האנגלי, קרומוול אוליבר זה היה
 קאריירה אחרי ,17ד1 המאה באמצע השלטון את

 שכה לזולת, רגישותו את איבד כמצביא, מזהירה
כיוון. ש^נה והוא דרכו, בראשית אותו איפיינה

הוותיקים, מפרשיו־חייליו אחד את הביא וזה
 אישית, הפגנה של בצעדים לנקוט ג׳ון, תורו אחד

 את ג׳ון עזב ראשית ההיסטוריה. בספרי שנרשמו
 מדורה הבעיר ואחר־כך באוהל לגור ועבר ביתו

 תנ״ו, ספר לתוכה השליך לונדון, במרכז גדולה
 הם, ״אלה עבר: לכל וצעק ואקדח חרב אוכף,
אנגליה:״ אלוהי עתה,

ירושלים אנטמן, מנחם משהו? מזכיר

תל־אביב אינה יפו
(העולם של״ג התנ״ך מפרש על .עוד
ואילך). 26.2.86 הזה

 על יתר להאריך לא כץ הקורא ביקש אולי
 מעניינים ביוגראפיים פרטים סיפק כאשר המידה,

 נראה אבל (של״ג), גורדון לייב שמואל על
מעניינות. עובדות שתי מעיניו שנעלמו

 הוא בתל־אביב. מורה היה לא מעולם של״ג •
 של הראשונות השנים שלוש משך מורה, היה

 שם נשאר לרוסיה, חזר ביפו, בבית־ספר המאה,
בשנייה. ארצה עלה ואז 1924 עד

 את השלים טרם של״ג, נפטר כאשר •
 ספרי על הפירוש את לתנ״ד. שלו הפירוש

 חייו(עזרא, בימי לכתוב הספיק שלא הכתובים.
אחריו. יורשיו כתבו הימים) ודברי נחמיה

ירושלים הכה:, גבריאל
• • •

בהאיטי הייתי אני גם
בהאיטי הלאום דגל של ההיסטוריה

).5.5.86 הזה (העולם
 של האחרון הגליון את עתה זה קיבלתי

 ענת של הכתבה מן מאוד ונהניתי הזה העולם
 של לשעבר) כבר ממלכתו(עכשיו על סרגוסטי

 מעטים די ישראלים מאותם אחד אני דוק. בייבי
 את מנצל אני בהאיטי. אי־פעם שביקח

 באי, שהותי בעת שלמדתי, מה ותורם ההזדמנות
האיטי: של הדגל על

 (שמה דומינגו סיינט תושבי כשהכריזו
 הם עצמאותם, על 1804ב־ האיטי) של המקורי
 הכחול־לבן־ הצבעים שלושת בדגל לבחור ביקשו
 הטיפה שלהם הרעיונות בזכות צרפת, של אדום

הצרפתית. המהפכה
 הפס את לשמוט החליטו הם שנייה במחשבה

 אדוניהם את להם הזכיר צבעו כי הלבן, האמצעי,
 כחול־אדום דגל ראשון, כדגל נותר וכך הלבנים

 חדש הסבר גם ניתן מאונכים. פסי־צבע שני של
 האיטי בני הכושים את סימל כחול לצבעים:

המולאטים. את — ואדום
 הוחלט אז שנתיים. מעמד החזיק הזה הדגל

)4 בעמוד (המשך

תבת הקדמי: השער כ

מעמאן מרש אבנו׳
 על מדווח ירדן, בממלכת ביקורו ימי שיבעת את מסכם אבנרי אורי

 ברחוב, האווירה על בכירים, גורמים עם לציטוט שלא שיחות על פגישות,
 איש־אש״ף עם במטוס פגישה ועל בעמאן החיים צחה עברית דוברי על

 להזמנה, השילטונות התכחשו ומדוע לירדן, הוזמן מדוע • אבו־ג׳יהאד
הביקור: של הפוליטיות המסקנות • מעשה? לאחר
 משא־ומתן כל אש״ף, ללא לבדו, ינהל לא המלך
הירדנית! האופציה בעלי לב לתשומת שהוא.

רגוע עוצו
 הפיכה נסיונות אפילו במצריים

 היה בקאהיר אומנם בחיוד. מלווים
בפר יריות היו אומנם עוצר,

 העם אך — העיר ברי
 רגוע, נשאר המצרי

סמכך. התרגש לא איש
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כי נודלמן, יולי הד״ר
 הנלחם מנתח רורג

 איזמל מידו הוצא כיצד מסביר במימסד,
 הוא שבו ברומח, אותו החליף ומדוע הניתוח

 ה־ ״מערכת ומכריז: המערכת, את מנגח
פרטית, זונה, חצי היא בריאות

ציבורית!״ בתולה, וחצי ^
במילחמה. התחיל רק והוא

 ודבי□ 10
קטנים

 נועדו חברי״הכנסת של הצהרות״ההון
 אבל אינטרסים. וניגוד שחיתות למנוע

 עשרה - בלבד עיניים אחיזת זוהי
 הצהרה, מסרו לא ח״כים

שהצ רוצים והאחרים
סודית. תישאר הרתם

• 1 1

הקבועים: המדורים
 שליץ או שסע - מיבתבים

 במצריים קבר - איגרת־העורך
 בירדן מביקור מסקנות - הנדיי

 בגין בלי - במדינה
 לחילוניים בית־קברות - תשקי!?
 עוזרת- התעלפה מדוע - אנשים

ההפקה
 20 אותיות) 3( מיקלע של סוג - תשבי*

 21 פסיכולוגיה קצת עוד - זה דגם זה גם
 22 דבר כל עם גרביים - חלון־ראווה

 הרופא נודלמן. יולי ד״ר עם - ראיון
24 הרפואית המערכת את המבקר
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האחורי: השער כתבת

והדתיים אריק
 על אלה בימים נטושה מילחמה

 איינשטיין. אריק הזמר של נפשו
 אם אליהו, סימה ניצבת אחד מצד
 שני מצד החילוני, והעולם בנו,

 בנותיו, ואם אשתו אלונה, נמצאת
 המחזי־ עדת ומאחוריה _ — _

 ינצח מי בתשובה. רים
יודע. אלוהים במילחמה?

ונש הוא שקט
 שיר־ביתר, מילות את לדעת מבלי אפילו
זאב של חרוזיו לפי חרות ועידת צירי נהגו

נהנו רפש!״ הוא שקט ..כי ז׳בוטינסקי - - -•

נר האופנתיות הגרביים
 הן כתכשיט: יותר אות

 וכסף, זהב חוטי שזורות
 אבנים ציבעוניים, חרוזים

נוצצות
!  וסיכת־ •1^

יהלומים.

ובלופים: טיח

ה נ ס
 □רס, שימשן שמינה הוועדה

 את להושיע ניתן ביצר לברר
מ דוח לו הגישה בונה-. ״סולל ש

ההס הקונצר! וברופים. טיח לו
מל שאינו תדרותי, מל י ס  ואינו ל

 על להבריז מסרב לבנות, מצליח
פו הוא זאת תחת פשיטת־דגל.

 לזלול ומקווה לממשלה יד שט
 האם משלם־המיסים. מכספי
 תזב־ במיסנרת הממשלה. תצמיח

 שלה, נית־הצמיחה
 דולר מיליארד חצי

€אלה? חובות לכיסוי >

התך הפל
 עם התיקשורת את לשפר איך שואלים: הם

 לטפל איך נישואין? שנות 12 אחרי אשתי,
במיל־ שנפגע בכוח־גברא,

 להגיב איך שואלת: היא חמה?
בעלי? של הבגידה על

חדנט דף
אבידן: דויד את מארח חדש״ ״דך

ישויות עם קרכות לנהל ״צריך
להכות הכרחי לפעמים נחותות.

תרבותי: פאשיזם • לחגורה״ מתחת
נאצים גיזענים, מעדיך שדה פינחס

בבית* לשיחה ומתגעגע וטרוריסטים
'€

ס - ספורט 29 מדנמרק שחור סו
29 קרניים! הצילו! - הולך הכל
 30 בבית־הקפה היטלר עם - חדש דך

32 ללכת לאצבעות תן - הורוסקופ
33 כיף של שעתיים - קולנוע

 מחפשת .אני - אומרים הם מה
34 שלי!" לסיר שיתאים מיכסה

40 פרטית הקרנה - שידור
41 הרחמן המקורנן - המרחלת רחל

 שפירא אברהם עכשיו - הבא העולם
42 מהאמבטיה נהנה

ר ח ח ר ר ח ר מ ה

: ת ח ת ר מ

(בתצ מרש שרמה
האל מן הגיחה לום)

 פקידת־ של מוניות
 ב־ והופיעה מישרד

 אך - תצוגת־אופנה
• מהקהל כצופה רק
וייס■ שרה את, מי

 איש של בתו פיש,
• נטורי־קרתא האה י

 כהן ורדינה של בה
סולי־ של משיבטו

למתו־ הגדול, מאן
 תינוק • בוזין יוסי פף

 • יצחקי לעליזה גיינגיי
לזמרת. הפריית־מבחנה

 אלף 50 את למנות מבקש שר־הפנים
לביקו הוועדה כחברי ש״ס מצביעי

 ומחזות סרטים רת
 יוכלו הם כך - כחולים
0בחינם. בתועבה לצפות

2533 הזה העולם


