
מכחכים
הטרוריסטים הם מי

טובים אך בשעתי׳ שנאמרו דברים
זו. בשעה גם

קיכלר־ לנה של סיפרה במיקרה, לידי. נפל
 דבריו את מצאתי ובו לגבולם, המאה זילברמן. ־

 אחד קיץ ביום ביקר, אשר אוהב־ישראל כומר של
 ניצולי־השואה, הילדים בבית ,1947 שנת של

 פאריסי. בפרבר קיכלר־זילברמן ניהלה אותו
 וכך והלח״י האצ״ל פעילות על התגלגלה השיחה

הכומר: אמר
 שאסור מפני זכות, עליהם מלמד אני ״אין

 לרדת הוא שבדין אלא אלימות. מעשי על להגן
 הבה מגנים. אנו שאותו הפשע מניעי חקר עד ■י

 אנשים הם אלה הטרוריסטים? הם מי נבחין:
 והם הושמדו קרוביהם שכל מיואשים, צעירים,

 ועתה מדורי־גיהינום... שיבעה עברו עצמם
 החיים, זכות את המנדט ממשלת מהם שוללת

ארצה. להיכנס להם מרשה אינה
 הזכות למי אלה? אנשים לגנות הזכות ״למי

חובה?״ לכף מעשיהם את לדון
תל־אביב פיינטוך, אלי משהו? מזכיר

• • •
אישית סיבה ^

הארץ. מן ליורדים הגישה על
 להתבטאות הצדקה אין — לא או נסיעות מס

 הגרים ישראלים נגד מסויימים חברי־כנסת של
בחו״ל.
 אישית סיבה יש בחו״ל הנמצא ישראלי לכל

 בו, תלויה בלתי הסיבה ולפעמים בחו״ל להימצאו
 עדיין בשל שאינו תושב־חוץ עם נישואיו כמו

ארצה. לעלות
 את לעזוב רשאי הדמוקראטי בעולם אזרח כל
 עליו שיסתכלו מבלי לצמיתות, או זמנית ארצו

אצלנו. שעושים כפי בזויה, בעין _
פאריס אגוזי, מוניק

ושמיר שלום שדמה,
 ואברהם שמיר יצחק התלחשות על

האמרי השגריר אצל במסיבה שלום
).16.7.86 הזה (העולם קאי

ה נכתבו שבה הידידותית לנימה שמחתי
 התלחשות על המידע את נטלתי (כאילו דברים

 שאינה עובדה הזה). העולם מדפי שמיר־שלום
למיקצוע. עמיתים בין שכיחה
 מציין הייתי כי להבטיחכם רוצה אני אבל
 העתקתי אילו הזה, העולם הוא שהמקור ברצון

הזה. העולם מן זאת
 מפי בכנסת שמעתי המעשה סיפור את אבל

 ואישרו שר־החוץ בלישכת בדקתי הח״כים. אחד
 של בקבלת־הפנים ביניהם שוחחו השניים כי לי

האמריקאי. השגריר
 העולם מן המידע את רכש ח"כ שאותו ייתכן

נקדימון, שלמה הזה•
תל־אביב אחרונות, ידיעות

• • •
רק1י היה גם הוא

 בן- דויד של האישיים נימוסיו על
 בנוכחות נפיחה נפח עת גוריון,
 הזה (העולם עזר בן אהוד הסופר

16.7.86.(
דיל! ביג עזר. בן אהוד לנוכח נפח בן־גוריון אז
עזר). בן לא (בן־גוריון, ירק כמעט הוא עליי

 שנה 20 איזה לפני היה. כך שהיה ומעשה 3
 עם שלי, שרות־המילואים במיסגרת נשלחתי,

 ראש מישמר לשמש לשדה־בוקר, פלוגתי
 בצריפו שם שהסתגר בן־גוריון, לרויד ואבטחה

המפורסם.
 השמירה להצבת מעבר תפקידי, עיקר

 ללוותו היה הקשיש המדינה מייסד על והאבטחה
 נהג בו מיצפה־רמון, בואכה הכביש על יום מדי

היומית. צעדתו את לצעוד
גדולים, בצעדים לו צועד היה בן־גוריון

 אחת. מילה איתי להחליף בלי ומהירים, נמרצים ^
 עד יומיות, צעדות עשרות במשך הלך זה כך

צעידתו, כדי תוך לפתע, פרש, הוא הימים שבאחד
 שכמעט מכה, עליי והנחית הימנית זרועו את

 רקק הוא עפעף להניד בלי ארצה. אותי הפילה
במרץ. בצעדה והמשיך הכביש על אדירה רקיקה

 פגיעתה את ממני לחסוך ביקש שהוא הבנתי
רקיקה. אותה של

באר־שבע בן־מנחם, יששכר

לוהטות גחלים על
 אל החוזר הבומרנג, של טיבו על

ואילך). 2.7.86 הזה (העולםשולחיו
)4 בעמוד (המשך

2552 הזה העולם

ל ת כ סיוזז ך נ ל מ אי ה ק ־ז או מ ה
בנז אדרי, רפי * אבנרי אורי שר דיווחו לאור נוספת, לשמוע וכדאי בהצעותיו רציני ה־ג חסן המלך האם
ש הזה העולם . עורך ־ל לו? נרגש בראיון מספר הגלילית. מחצור פועל־דחק של לפני פעמיים עימו נפג

ש ש ולפני שנים ש צד פרטים הרבה שנים. וחצי שלו מד כי של בברק בעינו והבחין המלך, מול ע
המ חסןפרס־ פיסגת של יבטיםוה לי ב שמ ק ת. עותמ שר התלהבו ת אותו בירך כא ■* מוגרבית קערבי

ת הכתיבה האם שכ שלה לי ש־הממ לרשות־ רא
למארוקו? שיצאו הכתבים של זהותם את השידור

 ■סע עזו
המועצות רבוית

 עזר ביותר: השמור המדיני הסוד זהו
 על במוסקווה, לשיחות יוזמן וייצמן

 מיכאיל של החדשה המדינית תוכניתו,
אחרי העוקבים מארחיו, גורבציוב.

האיש הוא כי סבורים רם, זמן פעילותו
ס............ ---------- '

בלאס האם
סוהרים? שיחד

 בשרות כי מתברר עכשיו בראם.
 בחשד חרירה מתנחלת

פו־ שיחד שאיש־חעפייב
בהטבות. ולפה בפי** ר ח

 שבוע<<ם בת
דוגמנית וכבו

 - בצילומים מדגמנת וכבר שבועיים בת
 הדוגמנית של בתה גלית, זוהי

 יכול זה גרץ. עינת הוותיקה
כמובן. בניו־יורק, לקרות

דקמרון
 באיזו לברר כדי התצלומים על גחנו הרבנים
 שימוש ואיזה הבגידה התבצעה בדיוק תנוחה
 קפץ העירום הגבר האשה, בתחתוני נעשה

 במעשה הואשם והפרקליט במלון, ממיטתו
 הרנסאנס אנשי בית־המישפט. במיסדרון מגונה

 ששמו דקמרון סיפורי על התענגו באיטליה
 והחברה הכנסיה את ללעג

 הזה העולם — השמרנית
בעברית. זו, מסורת מחדש

ר מיפגעו ח מ ר
 — שיער בהירת מתולתלת, — היא

 פרישמן־ בצומת במכוניתה נסעה
 במכונית בו, הבחינה כאשר דיזנגוף,
 לזה זה סימנו אליה, חייך הוא כחולה.
 פיתאום ואז — לעצור

קרי ״תן ונעלם. התחרט
מבקשת. היא כיוון,״ את
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הקדמי: השער כתבת

ש־דום מימחטוו!
 של ובתו אשתו דמיאגיוק, (בתצלום) ואיירין ורה

 בחפותו. משוכנעות נאציים. בפשעים החשוד האיש
 עם בשיחתן מימחטות בהרבה נספגו דמעות הרבה

 אומרת נהדר,־ אדם ״הוא הזה. העולם
 יתלו אם ״גם אשתו: מוסיפה בתו.
לאור!" לבסוף תצא האמת - אותו

האחורי: השער כתבת

לעזור! רצינו רק
 (בתצלום) טוקאיטו מריה הדייר הזוג בני של סיפורם

 כספים סחטו כי החשודים מבראזיל, מיכאלסקו ווילי
 רצינו ״רק ישראליים. מזוגות ומישדלים

 אנחנו ״כי מסבירים, הם להם," לעזור
אנשים!" ומצילים מומחים סכסולוגים

 מודעי פיטוד■
האשם והמלונא׳

 למודעי:״ שקרה במה אשם קצת מרגיש ״אני
 שבו המלון בית מנהל כהן, רודולפו אומר

 בעקבותיו הביא אשר הראיונות ערב התקיים
 שר־המישפטיס של לסילוקו

 ראשונה: תוצאה מהממשלה.
במקום. הראיונות ערבי ביטול

1 ב 1 ע;-/ן*״! .4
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: ת ח ו ו ר מ

 אריק נעדר מדוע
 של בתו מחתונת שרון
אבר־ • איתן רפי
 שוב מופיע טמיר שה
 כי —סלע תהילה עם

 לעצמה מצאה עזרה חנה
 בדיוק קורה מה • רופא

 ודן דפנה בין הגט עם
ספק־ יצחק • כנר
 יפהפיות אצל נחת טור

 (בתצלום) ובסלר דנה עם שהמריא עד רבות,
 מחלה • רגל אלף 18 בגובה נישואין לה והציע

הפרו כל רשימת ירושלים: בהדסה מדבקת
 נורית • לנישואין מחוץ ואהבותיהם פסורים

 מצא ארגוב זוהר • פנויה שוב מנחימי
 במס־ התרגשות • מלוס־אנג׳לס נלהבת תומכת

 החדש הרומאן החולצות: לכת
(ניבה; ברוך אברהם של

(מהחנויות). שניידמן ואלה

במדים רעב
 הוא בצה״ל חיילים 14 מתוך אחד

 מהם רבים טיבשני. או צימחוני
 וטישטוש, חולשה מרעב, סובלים

 די בצבא מקבלים שאינם מפני
 המקובל התחליף אוכל. *ר ^

^ > ( |  הוא: הצהריים לארוחת |
אגורות. 16ו־ אחד שקל

פופיק עד
 לא בושס, הדה כמו צמרת, רכילאיות אפילו
 לועזיות. מילים של משמעותן מבינות תמיד

 במילון, לפעם מפעם להציץ להן כדאי לכן
 פו- פופולוס, פופוליסטי, פופולארי, בערכים

והמ הקטן הפופו המלח, פיי
 פאפו, אהרון התינוק, של תוק
פופיק. של המלצתו פופ. עד

הקבועים: המדורים
 של היריקה - מיבתבים

בן־גוריון
 של ומותו חייו - איגרת־העורך

 מצטיין קרבי קצין
 המאושפזת המבקשת - תשקיך
 האסור הבושם ־ במדינה

דון  תקווה של זיק - הנ
 עיראק יליד כ החי - אניטיב

 בגדאד עם גם קשרים מבטיח
 האנטנות שוברי - אייטי יומן

 קרים במים נסיכה - ישראל לילות
בית תוצרת ים זה וגם זה גב

25 הטוב? מהזאב מפחד מי - קולנוע
זוממים .,הגברים - אומרים הם מה 326 גופותינו!״ ועל עלינו לשלוט

29 חושניות שפתיים - לרותי מיבתביב 4
30 התחככות - חריט דך 532 מכה על לחה תחבושת - תשב*( מתרגז גם אריה: הורוסקופ6 734 מחייך וגם

האהבה מן - תמרודיס 14
37 הבריכה אל 1740 גיור ללא רומאן §ן המרחלת רחל 22
42 בסאות? מין איזה - *טידור 24

במדים !סיכה
 שהוכתרה (בתצלום), פלג שירה

ם כנסיכת השכוע  התיכון, הי
מי לתוך הבחירה אחרי הושלכה

ת סגניותיה, הבריכה. מי  היפהפיו
ת ■ ם כנו  אצולת״המי

 אתי הן עצמן, בזכות
תי קלושה א ברגר. ו


