
מכחכים
הבקבוק מן השד

 (העולם־הזה ועידת״חרות על
ואילך) 12.3.86

 החרות תנועת לעם־ישראל, זה אסון איזה
 אותנו וקברו בשילטון שנים שבע היו הם :הזאת!

 כשהם עכשיו, הכלכלה. את לנו והרסו בלבנון
 לשילטון יחזרו חס־וחלילה ועוד בשילטון, חצי
 מן להוציא הצליחו הם הקרוב, בסתיו מלא

 מדינת־ישראל על המאיים השד את הבקבוק
העדות. מילחמת מכל: יותר

האלה? הפולניים הרוויזיונסטים רוצים, הם מה
 שבראשו מפני רק לוי? למחנה נטפלים הם מה

עדות־המיזרח? איש
ביוד. יוד מילחמת לנו. שחסר מה זה

כפר־סבא קסירר, חיים

שלו בראש לא ,בהנא
 הזה (העולם כהנא מהיר על

19.3.86(
 חרותניק שהוא העובדה למרות ריבלין, רובי

 ענת עם בראיון נחמד רושם עושה דווקא שרוף,
 כהנא, ממאיר מסתייג הוא כאשר אבל, סרגוסטי.

 כהנא. שוכן לא ״בי אגב, כבדרך מעיר, הוא
ני יהודי שבכל למרות  קטן.״ כהנא בראש יש ציו
 את להסב ומבקש ציוני, וגם יהודי גם אני

 שלי שבראש רק שלא ריבלין של תשומת־ליבו
 איך תופש לא שלי שהראש אלא קטן, כהנא אין

 יהודי המכובדות המילים את להגות בכלל אפשר
ציוני  הזה, הנבזה של שמו עם אחת בנשימה ו
כהנא.

ני יהודי ציו  כהנא. עם ביחד הולכים לא ו
גבעתיים בר־אבן, שמואל להיפך.

הזנאכו חאליב
ניו״יורק את המעדיף ישראלי על

)19.3.86 הזה (העולם
 והמעדיף אמריקה את שגילה הנכבד, בר אדון

 על עניניות־מאוד־כביכול, סיבות מתוך אותה,
 ובמלך דיין במשה המעשה את לי מזכיר ישראל,

חוסיין). של עבדאללה(סבו
 משא־ דיין משה ניהל ,1949 בראשית כאשר,

 של בארמון־החורף עבדאללה, עם שלום על ומתן
 המלך, אותו שאל לים־המלח, מיזרחית המלך,
 מאירסון גולדה נמצאת היכן הסעודה, בשעת
 ימים כמה עבדאללה עם שנפגשה מאיר, (לימים

 אחרון בניסיון הארץ, את הבריטים צאת לפני
הקרבה). במילחמה השתתפות ממנו למנוע
 היא מאירסון הגברת כי למארחו סיפר דיין

במוסקווה. ישראל צירת
 ״האלוה קצרה: היתה המלך של תגובתו 1

 אותה (השאירו הונאכר. ״האלוה אמר, הוא הונאב,
שם!)

 בניו־ הונאכ, חאליב אומר, אני בר, אדון לך, גם
 אותנו תכבד אל טובות, תעשה אל יורק.

רמת־גן גוויטה, אשר בנוכחותך.

דרומית תכונה
להתבטא המבקש קורא עוד

).19.3.86 הזה (העולם *
 הזה העולם קריאת של שנים הרבה אחרי

 סוף־סוף, להתבטא, מקווה, אני הזדמנות, לי נתתם
העיתון. דפי מעל

 זה (על מיזרחית תלונה יש חכם לקורא אם
עלי מיני כל עדות־המזרח יוצאי על שמרכיבים ,

 מערבית(והוא תבונה יש בר לקורא ואם באבות) -
 תכונה יש לי הרי בניו־יורק), החיים את מעדיף

דרומית.
לי. וטוב אשריי קצרות: מילים בשלוש והיא,

 בבאר־שבע, כאן, חי אלג׳יריה, יוצא אני
 יוצא־ עליי הרכיבו — אלף כי לאללה, מבסוט
 שהוא העיריה, ראש נאווי אליהו את מיזרח,
 החיים את מעדיף אני — ובית טעמי, לפי לגמרי

 עיר־הולדתי. בקונסטנטין, החיים על בבאר־שבע
 אשתי. כאתי מושלמת אשה שם מוצא הייתי איפה

באר־שבע גוזלן, גיסים הונגריה? יוצאת

קרובים לחיפוש המדור
חלביות ומישפחות חדה ע על עוד

ואילך). 19.2.86 הזה (העולם
 אינו חדה צדקה: שמש הקוראה של הסבתא

 שמש הקוראה חשבה אולי חלבי. שם־מישפחה
 וראשי״ רבניס יצאו ממנה ערס, מישפחת על

 בורכה היא שגם הדאייה, מישפחת על או קהילות,
 שם״ אינו חדה כאמור, אבל, בעסקני־ציבור.

חלבי. מישפחה
אישית: בקשה לי יש זאת, לעומת

)4 בעמוד (המשך

שימעון
רוטציה

 שינד השבוע הבריז אמון,״ של בעיה לי ״אין
 הרוטציה את ..אבל סרס, ערן
 מכין הוא האם לקיים.״ יש
 זמן־ הממשלה פיצוץ את
סהרוטציה? קיום אחרי מה

קילקנלי
ס1ק ל

 בראש השבוע היה ששמו קולם, אלי
 פיו את לראשונה פותח החדשות,

בולה, הפרשה את ומגולל _
■ קילקוליה על והשתלשלו

מתו־ הכי השקר ״זה תה:
עליי!״ להמציא שיכלו עב

בתה: סולל שערוריית

המסופו המבקר
שחי שחשך בונזד, ב״סולל פנימי מבקר
 פוטר מאזנים, וזיוך ליקויים תויות,

 במקור ״נפגע מעבודתו.
עליו, איימו שלך!״ הפרנסה

למישרדו. פרצו ואלמונים €3̂
נסיו לא שר, וק

שפני בראיון מספר קצב משה השר  על חו
תו לדו שו על במעברה, הקשה י פג  הראשון מי

ריו על האשכנזים, עם  הו
מכריז: מפא״י, שהצביעו  ו

תי היי ך ״  הרבה להתאמץ צרי
תר מה?״ אז מרידור. מדן יו

זוהו שנות 35
 ומאיר רוזנבלום פנינה גולדמן, דבי זלמן־שושי,

 יזהר עם לחגוג באו לדיוויין, שהתחפש זמיר,
 שלו. 35ה־ יום־ההולדת את כהן
 בן־דויד רקפת הרקדנית גם

בתצלום). (לצידו שם היתה

 11 י ^ .(

0

הקדמי: השער כתבת

 חפרפרת
אורנה ושמה

 היפנו שמיר, יצחק שר״החוץ, של בלישכתו
ד ד של מחנהו לעבר האצבע את מיי  לוי, דוי

בו. את להביך מנסה שבוודאי רי  בחוגי י
 מרגל חדר שמא דאגה התעוררה המיקצוע
 שאת היא הפשוטה האמת אך למישרד.

 פקידה ביצעה תעלול״המחשב
ת,אורנהקורלנסקי(בת- טרי  זו

מוזר. חוש־הומור בעלת צלום),

האחורי: השער כתבת

סיפורעצוב
 שהתפוצצה אחרי ימים עשרה

 ואורנה יהורם ישנו עדיין הפרשה,
 שרהם משותף בחדר־שינה גאון

לעי להדלפה שגרם האיש •
 שהרגיש רבני טוען הוא תונים
 שיהיה מאמינה לא אורנה • נבגד

 אולי יהורם: • פירוד
ה־סגו למאה שייר לא 0

המחדל
 סוריה? עם מירחמה תפרוץ האם
 האם המצרי? השלום יתמוטט האם

 אוסף ממיזרח? האיראנים ישטפו
מבהילים. תסריטים של ^9^

 אלולא למגעם. שניתן
עתה. המתרחש המחדל

 דרומה: היי
לעקבה הפעם

רי  מבחוץ אילת נראית כיצד מספר אבנרי או
'€

ת11מ
למאהב

 (בתצלום) פנסו יצחק
לדע שהיה, לגבר ניגש

 אשתו, של המאהב תו,
הא את ,.תגיד ושאל:

 או אותה אכלת - מת
 חן מצאה לא התשובה לאיי׳

הת סכין. שלף הוא בעיניו.
תו מאשימה ביעה ברצח. או

ל כ ך! ה ל הו
 כל־טוב: עמוס הביתה חוזר כשהבעל להגיב איך

וקונדו־ ויבראטורים אבזרי־מין,
^־  לע־ צריכה מה ציבעוניים? מים ^1^

 שדיים על החולמת האשה שות
דווקא? אחרות, אצל — גדולות

הקבועים: המדורים
״הישראליות - אומרים? הם מה 3 ההן הסיגריות הן איפה - מיכתבים
או מישפט ד לו או יכולות ז 4 בכנסת שאילתה - איגרודהעורך

26 שדד לחלוץ > 5 עירום מצנזר צייץ׳ - תשקיך
28 הנפש וגם זף י גם - חדש דך 6 מארוקאית פצצה - במדינה
32 אותיות) 3( יענים אליל - תשבץ 11 1987 למארס תסריטים. - הנדון
33 טלה במזל עולה א - הורוסקופ 12 קטן דובר בגלל הכל - אנשים
34 ולקרשים לזיעה געגועי - קולנוע וגיבור שר קצב, משה ע□ - ראיץ

תו או או לג - הולך הכל 17 חרות ועידת
35 איתו לגמור שמות של רשימה - זה וגם זה גם
41 שיכורים כול□ - שידור 21 ולבת לבן

אל הסוס, אל .בתך - הבא העולם בעולם הדירוג - י״טראל לילות
42 ד ט הי: את תשכח 22 הזאטוטים

חדש דף
 ערבים על כהן אדיר במראה: ממערות פגים
 ו״אני גסיפרות״הילדים, טובים וערבים רעים

 הלוקש • וצפרדעים" שחץ עליכן משתין
זמיר: ליצחק שנשלח בחרוזים

 את לזיין רוצים ״האמריקאים
 הוצאת-הסס- את גם כולם". ^4*1

מנקרים. ערך: עיץ • ריסי

תחביב

תיאר
 אין בבית־החולים

 שהאחות יודע איש
א אופיר(בתצלום) דניאל  הי

ה בשעות רקדנית־בטן גם
תר הרבה התחביב ערב.  יו

ם וגם מרתק, חי יותר. מרווי

ד רוכב שעליו העדתי הסוס  נכלא לוי דוי
 של כמעבדות שפותחה במכונת־הזמן.

 נקלע הוא וש״ס. המפד״ל
אחשוורוש. המלך לאורוות

וסמחה. צהלה סוסן והעיר

2535 הזה העולם


