
מיכחבים
קח־ת־רנח של שעה

הזה. העולם יובל על עוד
 את מכן ולאחר בערב9 את ונער כילד היכרתי

 שיניים חרקתי מזומנות לעיתים הזה. העולם
 עלו שלא אבנרי, אורי של דיעותיו את כשקראתי

 מחוץ לרוב ושהיו תפישותיי, עם אחד בקנה
 תמיד לי היתה זאת עם יחד הלאומי. לקונצנזוס

 את לקרוא ועמוקה רצופה קורת־רוח של שעה
 החבר־ ניתוחיו ואת אבנרי של הבהירים ניסוחיו

 עצמו בפני עולם שהם המזהירים, תיים־פוליטיים
העברית. בעיתונות

 רבות, בנקודות אי־ההסכמה ולמרות חרף
 שהעולם ספק לי איו לב. ושמתי הקשבתי תמיד
 ובעמידה החרויות בשמירת חשוב נדבך הוא הזה

 העושים כל עם יחד יבורך, זאת ועל עקרונות על
 רבים שהם — לה ומחוצה במערכת — במלאכה

שפת־הים. על אשר כחול
ירושלים שליטא, בני ח״ב והצליחו! עלו

מאכזבת עצמאות
העצמאות. מחיר על קורא דעת

בנו ברדיו, אבנרי אורי של דבריו את שמעתי
המ מארצות־הברית עולה ואני, העצמאות שא

שואל: כאן, מהחיים אוכזב
 בצורה כשבועטים כאן יש עצמאות מין איזו

ת הקדושה? בתורתנו עצמאי
 הקרבת הוא לעצמאות המחיר אם מזה, וחוץ

העצ על מוותר אני אז במילחמות, צעירים אלפי
 לארצות- השואה אחרי שעלו (היהודים מאות.
במילחמות). בניהם את הקריבו לא הברית

רחובות דוב, נתן

במשזריץ בחורים מניין
המערבי. בגליל אתר-הנצחה על
 בטלוויזיה, חן נקודת של האחרונה התוכנית

 שיחרור על לנופלים לאתר־ההנצחה יוחדה אשר
כואבים. ואי־דיוקים בחוסר לקתה ליחיעם, הדרך

 שיירת לחללי בלבדי איננו אתר־ההנצחה
 מסרו אשר אלה לכל אלא המפורסמת, יחיעם
 היו אלה בין ליחיעם. הדרך פריצת על נפשם

 בינואר 20ב־ שנפלו ביניהם, יוסף ואחי שישה,
 הוטל עת שיירה, אותה לפני כחודשיים ,1948

 בחורים כמניין נוטרים, כיתת — מאולתר כוח
ותו סיכוי חסרת למערכה — פתוח במשוריין

חלת.
 שיירות ואבטחת בליווי שהועסקו הנוטרים,

 למשימת־סיור פניהם כי תודרכו המערבי, בגליל
 המים המים(את אספקת העלאת טרם שיגרתית,

 כברי ממעיינות בחביות להוביל נהגו ליחיעם
הסמוכה).
 ובזיו־ מחדלים שזורים אומללה פרשה באותה

אופ וסילוף־עובדות טיוח שקשר־שתיקה, נות,
 מאבק אחר ורק הזה. היום עצם ועד מאז אותה פים

 ואכזבות, תיסכול עלבונות, מרורים, שבע עקשני,
 את לראות זכו הם השכולים, ההורים שניהלו
 באותו לוח־הזיכרון על חקוקים יקיריהם שמות

מוזנח. אתר־הנצחה
ירושלים מישניבסקי, גדעון

• • •
שנה 200 לפני במו

נפשי. לטיפול המוסדות על
 אץ נודלמן יולי הד״ר של הכתבות בעיקבות

 וגם במישרד־הבריאות לבדוק מה שיש ספק
 באמתלה הסודיות? מעטה מדוע עצמם. במוסדות

 שהבדיקה מעשים נעשים החולים, על הגנה שזו
, , להם. יפה

 לטיפול ובמוסדות 20ה־ המאה בסוף אנחנו
 במוסדות ובייחוד .18וד המאה עוד שוררת נפשי

 שהפיקוח וברור לחברה, חרפה שהם הפרטיים,
ירושלים קובץ, 7ד ביותר. מועט עליהם

השמי הלב
 עברית למילה זרות מקבילות על

 הזה העולם הלבבות', (״מועדון
29.4.87.(

במר מקומנו על אחת עדות בעוד צורך יש אם
 יכולה לב המילה הרי בליבנו, ומקומו השמי חב

 בדרך כי אם השמיות, השפות ברוב אותה: לספק
לב. ללב קוראים דגושה, בבית כלל

 וכך בסורית כך בארמית. וכך בערבית כך
בחבשית. ואפילו באשורית.

תל-אביב לובין, דויד
• • •

הלבבות תדר
הל לב(״מועדון המילה שכיחות על

).29.4.87 הזה העולם בבות",
)4 בעמוד (המשך 2593 הזה העולם

דמי: קי ה השער כתבת

0׳ בלב נגישה
 חאשוגי עדנאן הסעודי המיליארדר

 הטלפו! שפופרת את הרים
 וביקש לעמא! טילפן בפאריס.

 שיובל בדי המלך. חוסיין עם לדבר
ספר קורה מה לדעת  אחר, למלן־ ל
עסוק. שחוסיין לו נאמר פאהד.

האחורי: השער כתבת

ו״ס: דונה

אותו! אוהבת אני
 לנשיאות המועמד הארט. גארי הסנאטור

 עם התעלס שלא בלהט טען ארצות־הברית.
 (בתצלום). דיים דונה הצעירה הבלונדית

אה בגלל רק מועמדותו את מסיר הוא ובי
 ל״העולם אך למישפחתו. בתו

 היה אכן הוכחה: יש הזה״
!דיים דונה עם רומאן להארט

ומיתוס הטוס
 הפך המטוס תירא? הממשלה — שאג לביא

שדולה לטובתו מפעילים וחסידיו למיתוס,

טינשה לא יפה,
 מעשית, גרושה, היא )24(גנזי סמדר הדוגמנית

 כאל לדוגמנות ומתייחסת בעצמה מאוהבת אינה
יפה, בהכרח לא היא ״דוגמנית קשה. עבודה

והשקר אתה
מיזרחי ניפוח

כי טוען המיזרחי בנק של לשעבר המנכ״ל

דוה 09הוווו

 זיכרונות יש שנותיו, 50ב־ הזה, העולם לוותיקי
סי מיקצועיות, הצלחות נוסטלגיה, סוף, בלי

 כולו המוקדש מיוחד, מוסף משעשעים. פורים
 זאב, דוש, סאמט, שימעון בעבר: מערכת לחברי

 רן דן, אורי חין, גילה קינן, עמוס מנשה, ציפי
 ישי־לוי, שרית דריאן, רובינגר, דויד כיסלו,
 עלי פרידמן, מולי לוריא, רענן בת־יער, נורית
 קול, רב בזיל, ניב, קובי כהן,

 אבידור שמואל זוהר, מרסל
אוריין. יאירה צרור, דינו הכהן,

קאופמן(ב ספיר מרוע
ל יוצאת לא תצלום)
 חאשו־ עדנאן • חדל?

הישרא העיתונאית גי,
 דורית • ושעון־היד לית

חתו — ליפשיץ ואורי
נוי יואל • באמריקה נה
 • כסף בגלל נשרף מן

 לא אבידן־בריר ברוריד
 ילדה הדביקו שלבעלה שמעה

 עמום של תחנת־האוטובוס •
אגם. יעקב של הזהב לב • קולק

המלאר
מיכאל

 שורות 19 גן בקטע התחילה נפילתו
 אחר־פד שנה. 13 לפני הזה, בהעולם

 כשנתגלו המדינה, בל הזדעזעה
 היה מי מת. הוא השבוע מעשיו.
 הפלא ילד צור, מיכאל

 הישראלית, הכלכלה של
סן מיכאל״ שבונה.המלאך

קע\ר<ו
עם
בתו

שהש סאן, אריס הזמר
 מספר מהכלא, תחרר

אוה כמה הזה להעולם
וכ חבריו כל אותו בים

לא- מתגעגע הוא כמה ועד אותם, אוהב הוא מה
־י ־ '€

חדש דף
 שחור

גבי עד
לב!

 דוש זאב, לוריא, רענן לפני שנה עשרים
 נבון אריה של הקריקטורות נתפרסמו
 ד המנדאטורית ארץ־ישראל בעיתוני

 ביהד בחדל. העיתונים בחשובי צוטטו
 שלו, השביעי״ ב״טור אלתרמן, נתן עם
 ארץ־ישראל של ל״קונסנסום״ ביטוי נתן

 הלך ל״הוא שיצר התפאורה הקטנה.
 מיסנה ציינה שמיר למשה ובשדות״

 בארץ. לתיאטרון הציור בתולדות
 נבון משוחח מסוגו ראשון בראיון

היש על — זך נתן עם
שהע אמן של וגמולו גיו

זמנו. לשרות עצמו מיד

 ער■■ ,,העלילו
הומו!״ שאני

 שאני טוענים הומו־סכסואל, שאני .טוענים
 חתנו זוכוביצקי, יונתן מגלה באשתי!״ בוגד

 בסיב־ גיסו תפקיד מה אייזנברג. שאול של
בש־ מניות אוספים כיצד י חותנו עם סוך

 • דולר מיליון 200ב־ נופח מאזן־הבנק
• ניו־יורק כלאומי צפויים כבדים הפסדים

 גולן למנחם עוזר שרון אריק
0 דרום־אפ- • התנ׳יך כשיחזור

כסף. שווה הגיזענות ריקה:

הברזל אשת
עבר אימת היתה זיגל, אצל כשעבדה

 בעורכת-דין כעת, הלבן. הצווארון ייני
 בן־יו־ פנינה אולי פרטית,

מכי היא להם. תייעץ סף
בחוק. הפרצות בל את רה

הקסעים: המדורים
3 שיק אדריכל - מיבתבים

4 והכלב עימנואל - העורך איגרת
5 ישאגי לביא הנדון

7 ראשון שבוע - במדינה
10 במוקד אלופים - תיטקיף

11 לבית־עפא בדרך - אישי יומן
12 לעמוס יום־הולדת - אניטים

 עברי טלפון - והשקל אתה
17 באמריקה

18 נבון אריה עם - חדש דף
29 שור מזל - הורוסקופ

32 פונדה לגייין יורשת - קולנוע
 33 במישחטה חסידות - זה וגם זה

 34 העולם כל על - מרחלת רחל
יפת. ארנסט - אומרים הם מה

38 קרישק ואריה וינר שושנה
40 בדהיישה נשרף הסרט - שידור
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