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מכחכים
להסביר נא

ובמצ בירדן אבנרי אורי ביקור על
ואילך). 12.3.86 הזה (העולם ריים

 הזה, העולם לגליונות בכליון־עיניים ציפיתי
 ביקורו על אבנרי אורי של הצפוי הריווח לאור
 מיבצע היו הביקורים שני ובמצריים. בירדן

 התייחסה לא צפייתי אולם לציון. ראוי עיתונאי
 את אבנרי יישב בה לצורה אלא זה, למימד רק

 שהוא ההשקפות עם הארצות בשתי האירועים
להן. מטיף

סמ במדינה הפיכה. נסיון אירע במצריים
 מד* העיקרי, כוחה בסיס היא שהמישטרה כותית,

 מישטרת־הביטחון? כל מרידת של פירושה
 קרן על מובארכ חוסני של שמישטרו משמע

עליו. שנבנה הבניין וכל השלום וכן הצבי
 טענת את אבנרי אורי מכחיש לירדן, באשר
 לא אולי מהמדינה. גורש כי הירדניים הדוברים

 במינוח, הוא ההבדל לעזוב. נתבקש אלא גורש,
 אינם ירדן שילטונות אם דומה. המשמעות אך

 ביקור פנים, מטעמי לעצמם, להרשות יכולים
 מי גרמני), בדרכון (אפילו ישראלי עיתונאי

 בעל צעד לעצמם להרשות יוכלו שהם מבטיח
ישראל? כלפי משמעות
הסברים. לקבל אשמח

פתח־תיקווה ענתבי, אלי
חס אבנרי אורי • תיי  במאמריו לדברים י

^ ^ ^ הבאים

המטבע שר השני הצד
בעקבה אבנרי אורי של ביקורו על

).26.3.86 הזה (העולם
 של עניין הוא שכנינו עם ששלום סבור אני

 חשבתי תמיד אני אבל עבורנו. ומוות חיים
דו־סטרי. להיות צריך הזה שהשלום
 של התנהגותו את להבין יכולתי לא גם ולכן

 שפיקפקתי לא זה ימית. בנושא אל־סאדאת אנוור
 מה הבנתי לא אבל למצרים. שייכת ימית כי לרגע

 שכמה שלום־אמת, בתנאי לאל־סאדאת, איכפת
 בעיר מצרית ריבונות תחת להם יחיו יהודים אלפי

ימית? המצרית
 אורי של ההערה מן נובעת הזאת ההקדמה כל

 הזכיר בו בעקבה, הביקור על שלו בדוח אבנרי,
 ״נחתם הלשון בזו וקבע, פייצל־וייצמן הסכם את

 אחרת כי ייתכן לפועל. יצא שלא הסכם ביניהם
 אילת כיום היתה לפועל), ההסכם יצא כן לוא (ז׳׳א,
מעקבה". חלק

 היתה אחרת כי ייתכן אולי אבנרי, מר סליחה,
מאילת? חלק עקבה כיום

צדדים. שני יש מטבע לכל לזכור: נא
תל־אביב ברגר, שלמה

צפונית תאונה >
 (העולםלהתבטא המבקש קורא עוד
ואילך). 19.3.86 הזה

 רוחות מכל לקוראים אם מתבקש. פשוט זה
 הזה העולם דפי מעל להתבטא מותר השמיים

 התלונה מבעל החל האישיות, בעיותיהם על
 עדות־ יוצאי על שמרכיבים מי (על המיזרחית
 את המערבית(שגילה התבונה בעל דרך המיזרח),
 בעל ועד ישראל) על אמריקה של עדיפותה
 איש אני, הרי בחלקו), הדרומית(השמח התכונה

חלקי. שיקופח אתן לא הצפוני, הצפון
למערכת? לכתוב מה על אחת: בעיה רק יש

 אין מיוחדת: תבונה לי אין מיוחדת; תלונה לי אין
מיוחדת. תכונה לי

לעשות? מה רציני. די פנצ׳ר זה
מטולה קפא, אלי

גונח זקנרא גיבח טרה
 הזה העולם של העברית על עוד

ואילך). 5.3.86 הזה (העולם
 ב־ לעיין יכולתי בבית, היו ילדיי עוד כל

 לפענח תיקווה מתוך הגדול, אבן־שושן (מילון)
 משונות מילים מיני כל של משמעותן את

 הזה, העולם לעמודי פעם מדי המשתרבבות
כלל. הזה העולם מן הן אין כאילו ומשמעות

 את איתם ולקחו נישאו, שילדיי עכשיו, אבל
המ שכניי אפילו עצות. אובד אני המילונים,

 לא משלהם) מילונים להם אין כי (אם לומדים
 טלה מזל שבן הגבחת זאת מה לי להסביר יכלו

הזה (העולם האחרון ההורוסקופ לפי מקבל,
יותר. מבוגר בגיל ),26.3.86

תל־אביב פבר, אהרון

 גבחת: המילה את המילון מגדיר בך 0
 הצד (וגם: הפנים לצד הראש, על קרחת
באריג). החלק

ה העולם 2536 הז

הקידמי: השער כתבת

תו־גיד
אב!

 ביצוע אחרי פוליטי: תסריט עוד
 על פרס שימעון יוותר הרוטציה

אבן(ב אבא לטובת תיק־החוץ,
 להתפנות כדי משמאל), תצלום

 המיס- על לשמירה
 לו יגנוב שלא לגה,

רבין. יצחק אותה

האחורי: השער כתבת

״נבזה
שפד!1

 כולו הוא המירקע שעל בנר דן
טוע בחיים, וחביבות. מתיקות

 טל מירי לשעבר מעריצתו נת
 שונה הוא משמאל), (בתצלום

ש־ ״נבל, לגמרי: ^
י  בפראות אותי תקר *1|

אותי!״ לחנוק וניסה

 עדיה
והסמים

 ה* מאירצ׳ק עדיה
 (בתצלום) יפהפיה
ב השבוע נעצרה
 של בחשד אילת,

 לפני בסמים. סחר
 הרומאן בגלל התפרסמה •טניס שלוש

שהא ,60ה- בן בן־־אמוץ דן עם שלה
בסחטנות. אותה שים

 ונפילתה עלייתה סיפור
דוגמנית-הצמרת. של

נוראה לידה
מוס. בעל יהיה שהילד יודעת היא

אמריקאי יומן
 בן מאראתוני מטע על מדווח אבנרי אורי

הר 50 עם בארצות־הברית, ימים תישעה
 החשובים בפורומים צאות

 לא ישראל עיתוני ביותר.
במילה. אף זאת הזכירו

נ */ •ו 1 ט

ס

 הכרעה עומדת לפניה
 בהריון להמשיך גורלית:

1■ !  את להפסיק או — וללדת !
עצמי. סיכון תוך ההריון,

העירום שיא
המרחרח רחר

מרווחת:

ה הספרים עיסקי
אור של מסתעפים

 בעל עוד • גאון נה
 מרחל נפרד צעיר

 אייל הפעם: רביד.
 מדוע • ברטונוב

מ שילון דן נפרד
מנ • שרי! אשתו

סוף־ סנה גולו חם
אשתו, , לרחל סוף

 של הנירוסטה אוזן • ויהלומים זהב צמיד
 האוזן כמו ממש - גת דורה האדריכלית

 ניסים התקפל מדוע • גלזר רותי של
 רופאת • וידזר! אריאלה על ונפל אלוני

 חוגגת עופרי ורה השיניים
 דן והעיתונאי הגט, את

 תינוקו לידת את יחוג עופרי
כהן. ריקי העיתונאית עם

 אלוף(מיל׳) של מינויו מחדש יישקל
 מישרד־הביטחון, כמנכ״ל עברי דויד

מ־ כי שנתברר אחרי
■#  בש״ס שירת לא עולם 1

^0 מישיבותיה. באחת או ^0

ב השרם אלופת הארטלי. שריל
 פעמים 3744 כבר הופיעה עירום.

מספ היא כלכותה!״ ״הו. בהצגה
 מבית לתפקידה הגיעה כיצד רת

ו שמרני, אמריקאי
 בפעם הסמיקה איך

€הבימה. על הראשוגה >

1'מילדי אוסקר
 השחקן מגלה הזה״ ל״העולם מיוחד בראיון

^9  ש־ התסקיד כי הארט ויליאם 0^0
^ ^8  נסל האוסקר את לו הביא 7

במיקרה. לגמרי ממש לידיו

ליברל■ לפיד
 ה- במזכ״ל שמונה לפיד, (.טומי־) יוטף

 מבין אינו החדשה, הליברלית מיפלגה
 הוא אין לדעתו, הכל. מופתעים מדוע

 עושה הוא שסבורים. כפי גדול, בה נץ
ל- יחסו על חשבון-נפש _

 מג- בעל היותו פוליטיקה,
 ותקופת ב״מעריב" יות

ברשות-השידור. מננ״לותו ^0*0^

בונה: סורר שערוריית

ושותה זולל
ענ חשבונות הגישו הכושל הקונצרן מנהלי
 במיסע־ רבות־משתתפים ארוחות על קיים
 זאב הפנימי והמבקר רות,

 את להסתיר הקפיד קריב
0רואה. מעין האלה העובדות

חדש דף
מת יהושע א״ב הושלם: שלא רומאן
 המחיר ועם הספרדי מוצאו עם מודד

 ההתאשכנ־ בתהליד ששילם הנפשי
 היא עוד כורסת״: ״תפילה • זות

 היא וכבר בקדס־אירוויזיון, מתפללת
 בין כריסה קורסת,
סטריפטיז: • שיניה
מתפשט. שדה פינחס

הקמצן פינת
 לשחוק מבלי בהנחה, מה לקבל אפשר איפה
 אמבטיות ומדוע הסוליות, את מדי יותר

 לבן כחול־לבן(בצבע ואסלות
 יותר הרבה יקרות בלבד)

מחו״ל. המיובאות מאחיותיהן

לירות
ישראל

 למסיבת הוזמן שלא מי
 (״שמן") זאב של פורים

להו התבייש הלפרין,
 היו זאת, בכל אבל בכך. דות
 (בתצלום: איש 5000 רק שם
יקה). עופרה השחקנית גם

אגני בקיבוץ ו
שמ חוליגאני מישחק הוא ״ראגבי
ר ג׳נטלמגים,״ אותו שחקים  מסבי

חד דיו א חסי  השרו- מ
1(7■ שחקים עכשיו פים. <  מ

קיבוצניקים. גם אותו ^3^

הקבועים: המדורים
 נובחים לא אבל חיים, - מיבתבים

 אחת שאילתה - איגרת-העודך
בכנסת
 המוות בקו קומדיה - כמדינה
 שרירים שוכר צייץ - תשקי!*

 שרצוי מה .כשאין - אומרים הם מה
 המצוי!״ על מתפשרים

 רחלי של החדשה התדמית - אנשים
 חן שולה של החדש והתקליט חיים

 לבן־גוריון תזכיר - אישי יומן
 באמבטיה ציונות - זה וגם זה גס

 התחפש ואחד - ייטראל לילות
הרצל של לאשתו

25  ארובי קפוץ־לי - קולנוע
והזאב האוהב הכבש - חד*ט דף

3

28 המזמר 5
חינם בחצי נתן - תשבצופן 10

30 אותיות) 2( מזה מת ולא
31 ברדיו מין שינוי - שידוד 11
33 ידך שעל הקו מהו - הורוסקופ 12

מנירוסטה עגיל - המרחלת רחל17
40  יהלומים משובץ זהב וענק

מבחנה: ילדי - הבא העולם
21

42 במיוחד שבירים 22


