
מכחכים
לדעת שרצית מה כל

 ש־ איש הלוי, אילן עם הראיון על
 (העולםבפאריס ף אש" של רות״החוץ

).21.5.80 הזה
 לא בפאריס, אש״ף איש הלוי, אילן עם הראיון

 זה הזה. בהעולם המקובל בנוסח ראיון, סתם היה
שליאש״ף. לעמדות־היסוד קצר מדריך היה

 אש״ף על לדעת שרצית מה כל ימינו: בלשון
לשאול. מי את ידעת ולא

יודע. אני עכשיו
 איזה מאי־פעם, יותר מבין, גם אני ועכשיו

תל־אביב ויינר, שאול לנו. יש בעיה
המוח. את לבלבל לא יואיל הלוי שאילן

 האומה בן' שהוא פנים להעמיד יכול הוא
 בן של מוח כמו עובד שלו המוח אבל הפלסטינית,

היהודית. האומה
 אסטרטגי פיתרון על האלה הפיטפוטים כל

 המערבית בגדה מדינה יקימו שהפלסטינים —
 ״בטיח בפלסטין שקוראים מה זה — זה וזהו

רקוב). ז״א צהוב, (אבטיח אצפר"
 משלה פרס ששימעון תחילה(כפי עזה לא זה

 וחברון תחילה שכם זה אלא כן) גם עצמו, את
ויפו(תל־אביב). ונצרת רמלה ואחר־כך תחילה

ראשון־לציון מרגלית, יוסף
• • •

בצרות ואלוף שום אלוף
 בצה״ל, הייצוג דרגות הענקת על

בסיטונות.
 שנות־ הרבה עם אבל אומנם, זוטר די כקצין,

 דווקא ולאו לומר, מה הרבה לי יש בצה״ל, ותק
 העניין לא דה אבל דוח־ולד, על חיובי, באורח

אותי. המטריד
 לי התגלה שפיתאום זה אותי שמטריד מה .

 דרגות־הייצוג עולם — בצה״ל חדש עולם
 לדרגת להגיע טובות שנים 17 לי לקח הבכירות.

 חי״ר), בגדוד בכיר מם־פא אני שלי(ועכשיו הסרן
 והנה אינסוף, ומילואים והשתלמויות קורסים
 צ׳יק־צ׳אק, אלוף־מישנה להיות שאפשר מתברר

 קורס בלי מם־פאים, קורס בלי קצינים, קורס בלי
 — ביאליק נחמן חיים אצל כמו ממש מג״ריס,

בצלות. ואלוף שום אלוף
 צה״ל, גלי הצבאי, הרדיו מפקד היה זה קודם
 לפני לילה; בן אלוף־מישנה דרגת שקיבל

 בית־הספר את לסיים מספיק כי התגלה שבועיים
 אלוף־מישנה(עמנואל לקבל כדי למינהל־עסקים

 בגולני רס״ר כי התבשרנו אף והשבוע ולד);
אלוף־מישנה. לדרגת הועלה

תל־אביב כהן, עזרא
• • •

שלו והחשוד אחד בל
חשו של שמותיהם אי־פירסום על

דים.
 לאיי צו במתן שופטים נוהגים בו רוחב־הלב

 לפניהם המובאים חשודים של שמותיהם פירסום
 שמעתי, האחרונים השבועות במשך מדהים. די

 של זהותו על רכילויות אינסוף מכך, כתוצאה
 על בהסתמך שמות, מיני כל האתלטי, האנס

 מקציני — בכלי־התיקשורת שפורסמו הרמזים
ידועים. אנשי־עסקים עד בכירים צה״ל

 הכל בסך הוא האנס כי התגלה ולבסוף
האחורי. הספסל מן אלמוני, די כדורסלן
 חד־ קריטריונים שייקבעו רצוי היה לא האם

 פירסום לאסור הראוי מן באמת מתי משמעיים
 בפגיעה שהמדובר במיקרה אולי חשוד, של שמו

למשל. המדינה, בביטחון אפשרית
תל־אביב הרין, אבא

• • •
טיב של שיקולים

ערך: עיין גרוסמן, דויד של סיפרו על
).22.4.86 הזה .אהבה״(העולם

 רק כי סובר צמרת שמעון כי לראות תמהתי
 להסתייג אותי הניעה קריאה מסימן הסתייגותי

 היא האמת גרוסמן. דויד של החדש מסיפרו
 ברונו על הפרקים לדעתי יותר: הרבה פשוטה
 בפשטות הם הנ״ל בספר השואה ועל שולץ

 הנמלצת השפה החקיינות, בהם רבה — גרועים
בכך. וכיוצא הנורא, לנושא מתאימה איננה

 שיצאו אחדים ספרים בעבר שיבחתי אגב,
 יעקב של יצירות (למשל, קריאה בסימן לאור

 תל־אביב מוקה גבריאל ד״ר שבתאי).
• • •

הכלב קבור היכן
 משוררים של התדירה הופעתם על

 של סיפרותיים במוספים מסויימים
).7.5.86 הזה (העולם החגים גליונות

)4 בעמוד (המשך
•2543 הזה העולם

יקד ח□1ל
 אל גלוי בנזיבתב פונה אבנרי אורי

 על כעסו את מבין הקרבי. החייל
 ה־ תשובת את ומנתח הג־ובניקים

לו־ אותם לכל רמטכ״ל
 כמו המרגישים חמים

בשדה־קוצים. פרייאר

יצחק׳ לינץ
 של ועידת-הייסוד שנפתחה לפני עוד

 הח״כ סבל כבר הליברלי, המרכז מיפלגת
 מהסתה יצחקי יצחק לשעבר
ב אני ״זהו, נגדו. פרועה
יוצא:״ ״אני אומר, הוא חוץ,״

כמוות עור■
 הצבאי שהמימשל בטוחים עזה דייגי

 פרנסתם: על מכת־מוות להנחית החליט
 את מאבד ללב־ים מדי רחוק שמפליג מי

 של המהיר בגובה קנס ומשלם סירתו
עוד ״זהו — למות ולא לחיות לא ביתו.

המתכת גברת ביקור
 בנימיס הקשיבה תאציר הברזל") (״גברת מרגרט

ב־ שנאמו וחבריו. שמיר ליצחק
הפלסטיניים, הטרוריסטים גנות 0

שמדבר!״ מ־ ״ראו חשבה: אולי

מאפריקה בלי זיכרונות
 סרט־ ממנו כשעושים מצויץ לספר קורה מה

 של הפיוטית נפשה מתגלגלת ואיך קופתי,
 המצטלם בגופה מוכשרת סופרת
 אמריקאית? שחקנית של היטב
<!€חדש" במדור״דף ניתוח ראה

בפרדס אהבה
 לשיגרה שנקלעו חיי־האהבה לגוון איך

ת לתת כדאי משעממת?  לומר לפנטאסיו
 לחוף־הים לצאת שלהן, את

להשתמש וגם לפרדס, או ^
במכונית. בידית־ההילוכים

המרחרח רחר
מרווחת:

 ירדן של החולצות
 • (בתצלום) לוינסון
 מאיר הבלש חתונת

 לקיבוצניקית פלבסקי
 ההצלחה • רימון נטע
 • אקסלרוד אילן של

 של הגירושין מכת
 בתיה • בימאי־ישראל

 הקונסול, בת • מהצרות יצאו ובעלה בנדיקט
 חדרים עשרות של ודירה אמריקה בנק מנכ״ל

 חזר מברזיל המאומץ הבן •
 ועמוס קלרה לאבא־אמא

לחו״ל. בלעדיו שברחו אהרוני,

 הררים ות

0<

הקידמי: השער כתבת

י ב ~ ב ש כ ם1ש
 ו״מנגנון הבכיר" ״הפקיד הצופן שמות

 השבוע שהחזירו כמעט מסויים" ממשלתי
ד ימי לאווירת המדינה את  בו־גוריון. דוי

 הזרה העיתונות התערבה המזל, למרבה
 אברהם השב״ב, ראש העובדות: את וחשפה
 ביותר. חמורות בעבירות חשוד שלום,

זמיר(בתצלום), יצחק דרישת על־פי חקירתו,
הכבד, הצל את סוף־סוף להסיר עשויה --------------------.---------------------

האחורי: השער כתבת

שושנה שר שובה
 את אליה להחזיר וינר שושנה תצליח האם
 שבילתה אחרי בתצלום), (שניהם שיף חיים

 ארנסט הבנקאי עם קריטיים ימים שלושה
 אוהבת? לתמיכה זקוק שהיה בזמן יפת,

להת־ חזרה כבר היא בינתיים . .
המשו־ ,המפוארת בווילה גורר

רמת־גן. בלב ולה לשיף הפת \4/

והעץ המסלול התפוח,
ארץב ותרבי ות  בארץ ביותר והיפות המפורסמות מהדוגמניות שש

 אמהותיהן. עם יחד למסלול עלו
 למשוער: מעל שהצליח הרעיון,
מהעץ! ■רחוק נופל איננו התפוח

קידקס

 במועדון היחידה האטרקציה היתה רקרנית־הבטן
 בתוך באילת, שנפתח החדש
כשהמאוור־ ענקי, קירקס אוהל

החום. נגד מועילים אינם רים

כמוני! שתרגישי
 בבית־ הכריז אותה:־ להרוג התכוונתי ״לא

 גלגלים, בכיסא היושב הנכה, הבעל המישכט
ירי ״רק אשתו: ברצח הנאשם

 משותקת שתהיה בגב, לה תי
ד מרגיש אני מה ותדע כמוני

לים,גלג כיסא

הקבועים: המדורים
 שמיר פי על הבשורה - מיפדנבים

ך ר עו ד ת- ר  בעירו נביא אין - איג
ף שקי  בבנק גבוה מתח - ת

ה נ די מ  לולב כמו פקיד - ב
דון  בצה״ל צל־ל - דנ

ם טי  בלדינו דיבר זה - אני
 בספרדית השיב וזה

ד ם מ ם ד מרי  אננס -גלילות - או
 בולשיט״ זה - להרזיה ואשכוליות

מן שי יו  שנה. 32 כעבור - אי
העובדות!

אל שי ת־י לו  כבשים חמור. - לי
במסיבה ותרנגולות

4
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12

18
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22

ד אוו ר ך לו  מביצי תכשיטים - ח
24 בת־יענה
שבצום,  כשימחה בנשק אוחזים - ת

28 אותיות) 3(
רופקום  שנתית תחזית - דו

29 לתאומים
ש דף ד  שולמן תובע. מרכוס - ד

30 ישלם
ד גס ם ז ד וג  חם לא מתי - ז

33 לפסנתרנים
 בחדר־ אהבה - דיל!* דבל

34 _ המדרגות
ת רדל ל ד ר מ  שלישית חתונה - ד

40 פרטי לבלש
ר דו 42 בריבוע קיטש - שי

השלישית הגוויה
ת, גוויית תו נהג־המוני  במהלך הרג שאו

ה שוד. ס כני ת ה תן א אסר. שנות 10ל־ נ  מ
חרי ם פגע שיצא, א ת־דרכי תאונ ב ב
אחר־כך ילדה, ם מתוך הרג ו ת עצבי  א

ם לעבודה. חברו א ה־ ה
שית גוויה 1001§ * א השלי בי  עליו ת

ם של עונש ל עו סר- א י מ

הכ<פה תחת
 — דתם מולדת — באיראן הבהאים של מעמדם

 זאת, לעומת בארץ, מותר. שדמם כאוייבים הוא
ה מכל אחת, דת בני להם. מתנכל אינו איש

 כיפת־הזהב תחת חוסים אומות,
 ישכנעו שלא בתנאי — בחיפה

דתם. את להמיר יהודים כאן

11 ג, 11

0

תכשיטומניה
 שני של בבישרונם שהבחינה אשת־עכקים,

 לאפריקה אותם שלחה התל־אביביים, הצעירים
תכשיטים. בעיצוב להשתלם

^ ₪ § !  של משוגעת חגיגה התוצאה: *
מתכת. ועגילי טבעות, ענקים,

קאן כאן
דני הזיע מדוע ק סי א ל  כשעלה מפחד. פו

ה על מ בי ם מי להכריז ה ם ה כי  הזו
ם ם בפרסי תיי ר ק טי של היו ס  אן?ק בלפ

ח לא מדוע מד הצלי  הצ
ף גולן־גלובוס לו לקטו  אפי

טן פרס ד ק ח אה! א לרפו


