
מיכחבים
כעתיד תיקחה

הזה. העולם יובל על עוד
 שלוחה במאוחר, לא אקווה, אך, באיחור, אולי
 אבנרי, אורי ולעורכו, הזה להעולם בידכתי

.50וד יובל לרגל
גליונותיו, בכל מצוי הזה העולם של ,ייחודו

 שאינו עיתון שבהם. האחרון ועד הראשון מן
 והפרשן האמיתי המצליף להיות וממשק־ מזדקן

בארץ. והשילטון החברה של המוסמך
 רבים, אויבים לו היקנו ספור, ללא מאבקיו,

וליושרו. לכנותו סימן — ומעריצים אוהדים
 כיום המדינה של דמותה היתה מה לתאו־ קשה

 עידוד היא קיומו עובדת הזה. העולם ללא
 כולל. ושלום חברתי צדק של לעתיד ותיקווה
 רמלה רוזנברג, עוץ והצליחה עלו

• • • 
רנפא־השרזם

סחורה", (״לא יוזמת־העולוס על עוד
ואילך). 29.4.87 הזה העולם

 מאז היתה שלום תמורת שטחים הסיסמה
 שמנהיגי בעוד הזה, העולם סיסמת ומתמיד

 הזה, העולם לעורך תרו בזו מיפלגת־העבודה
ולדיעותיו. אבנרי, אורי

 אחר מאמץ־על, של שנה 20 לאחד היום,
 אבנרי יכול אידספור, ומאמרים נאומים פגישות.
 בישראל מהעם גדול שחלק בסיפוק לגלות
רעיונותיו. את מאמץ

 לפוליטיקה יחזור שאבנרי הזמן אולי עתה
 לו שיהיה כדי מיפלגה או תנועה בראש ויעמוד

השנים. כל הטיף לו רעית של בהגשמה חלק
 הטיפול את למסור יש חולה, לרפא רוצים אם
 עובדים בידי ולא נסיק ובעל מומחה רופא בידי

 והרופא מיקריים. עוברי־אורח שהם סוציאליים
אבנרי! אורי הוא שלנו במיקרה והמתאים מכון

תל־אביב גיל, אור
• • •

בבחירות כניצחון נדו־ענם
ברומו עניינים של ההסברה סיב על
הזה העולם (.הנדון־, עולם של

ואילך). 13.5.87
 (חס הבאות בבחירות לנצח רוצה הליכוד אם

בב לנצח רוצה מיפלגת־העבודה אם או ושלום),
 משמחת התפתחות לא כן (גם הבאות חירות

 את מייד שייקחו עבורם: המירשם לי יש במיוחדת
הראשי. המסביר תקן על אבנרי אודי

יזכו־- — הקודם כל
 מן החל האחרון, בחודש כתב שאבנרי מה אחרי

 העולם ומיתוס", הלביא(.מטוס מטוס על הנדון
 ששריפת (לרגע) השתכנעתי ).13.5.87 הזה

 מעשה ממש היא זה פרוייקט על המיליארדים
וכר. ובו׳ אנושי י,נחוטבי ציוני, חלוצי,

 הנדון אחרי פולארד. בפרשת — וכנ׳ל
 פולארד" ערך (.עיק בנושא אבנרי של האחרון
 כיצד מבינה לא פשוט אני ),27.5.87 הזה העולם

 דיברי את רבין ויצחק פרס שימעון אימצו לא
 כהודעה אותם ופירסמו במילה מילה אבנרי

 לגמגמם, במקום בנושא, ומסכמת רישמית
ולהתבזות. להתכעס

 הטוטאלית ההגנה אבנרי, מר זד. פה וברצינות:
 ראשי שלושת של המשוועים ליהםדמח על

 של 51וד שנת תיסמונת זאת ישראל? ממשלת
חיפה גלעדי, יהודית הזהז העולם

• • •
הספה קריאת
האחרונים(״פוז־ תומרקין דיברי על

).1.6.87 הזה העולם מא׳ל",
עוז? מעמוס רוצה אתה מה תומרקין, תומרקין,

וקולע. מבריק היה בטלוויזיה עוז של הניתוח
 הישראלית החברה מפת את במדוייק קרא וצא

 בו המצב מן נקודת־המוצא את בה וגילה 1987
 והקצנה התחרדות (לא־שלום, המדינה נמצאת

 לבוא: לעתיד ההבטחה את גילה וצא כללית).
והמתונה. השפויה המיזרחית הבורגנות

רמת-גן סופר, אברהם
• • •

הנזרחל אדיהו
הזה. העולם ותיק זיכרונות עוד

 יובל לציון בסינרמה בהתכנסות נוכחתי לא
 עם בזמנו נמניתי — לידיעתכם אן־ הזוז. העולם
 הזה). העולם של בערב(קודמו 9 של הכתבים
 בו ופירסמתי בחיפה השבועון ככתב אז שימשתי

 תחת מקומיות, ורכילויות חדשות של שבועי סור
 זה טור העתיד. בעיר ההווה חדשות הכותרת

בארץ. ובתוכנו בסוגו הראשון היה
)4 בעמוד (המשך

הקידמי: השער כתבת

אלוף של זעמו
 עמרם של קורו בארץ: נשמע חדש קול

ש שבאספסוף־הלינץ־ בעוד מיצנע.
 שלא רבים היו בדהיישה השתולל

 את מיצנע שהן־ בצה״ל. מעולם שירתו
 קצינים עוד יש האם המילחמות. בכל דמו

ל צה׳־ל את לחלץ שיצליחו כמותו, ת  מ
ומיש־ המתנחלים משרת קירי
 שאליהם קולוניאלית. טרה
ד שנה עשרים מזה נגרר הוא

האחורי: השער כתבת

ס ר ע לדקור אסח ה
 בעיה שיש מימוני לאנה כשהתברר

לט ביקשה אמה. שעברה הגיור עם
 רק לה: אמרו ברבנות במיקווה. בול

הרק אבל לרקוד! שתפסיקי בתנאי
 אמנו־ את מעדיפה בארץ 1 מס׳ דנית

נו־ אני רוקדת, ,,כשאני תה.
אומרת. היא באלוהים,״ געת
י ברבנים צורך כלל לי ״ואין

הן אגדות בן־גו
 היתה אז עד הכל. את שהרס הכיבוש, בא 1967ב־

 שיוו־ סוציאליסטית,, מתקדמת, מדינה ישראל
 פשוט שוחרת־שלום. הגונה, אידיאליסטית יונית,

 ונחמדה קטנה מדינה איך האומנם? ר.בסד נהמדי
 מכוערת גדולה, להיות הופכת

בן־ אצל מתחיל הכל וגיזענית?
.1967 לפני הרבה — גוריון

בג׳ינס בנקאים
 אמריקה: צפון בנק מיסמבי על נוספים גילויים

 אימסריית בעלי הבנק, מייסדי נקאש, מישסחת
 הבנק מנהלי בי מאשימים ג׳ורדאש, הג׳ינם

 על המוזר הסיפור דולארים. מיליוני מהם גנבו
היתה, לא או שחיתה הלוואה

פנמה דרך סיבובית עיסקה ^
מונסה. של והטעות ולונדון,

שוודים בין חווה
 טוינה, מיכל של במסיבה נראו שוודים הרבה

 בעבר שחיזר וייגר, פיטר הדוגמן גם ביניהם
 <בתצ־ דיסטנפלד חווה אחרי ^ ^ ^

 אדישות הפגינו הם הפעם לום).
2 חייל. חבר יש לחווה — הדדית ^7

המטרה! רא זו נסך
 עיר שייסד ומהפכן תעשיין ורטהיימר, סטף

 בית־ והכוללת תעשיה, מיפעלי עם המשולבת
ברא מסטר אמנותי, ומוסיאון לתעשיינים ספר

הפולי נסיונותיו על רעיונותיו, על מיוחד יון
 — אחרת ישראל על וחזונו הכושלים טיים

 לא זו .כסף ביפאן. שיתחרו וערבים יהודים
.,מו־ וגם: מכריז, הוא המטרה,״

■ ^8£  — נגמרו וימין שמאל שגי ^
אמריקאי:־ כסף מחלקים שניהם

;שן,חדש דף
עלא־כיפאק! הם

הו והמתים הערומים מיילר נורמן של סיפרו
(ספ 1950 בשנת עברי בתרגום לראשונה פיע

 חדשה(זמורה מהדורה יצאה עתה פועלים). ריית
 חיים המתרגם: אותו של שמו את הנושאת ביתן)

 לחיילים קרה מוזר דבר אבל גליקשטיין.
 שחלפו בשנים האמריקאיים

^0  וגם (״ישו התרגומים שני בין 7
עלא־כיפאק"). קוסיות

הבאר מתוך הילדה
 שרעתה ,8ה־ בת שהילדה החליט המשאית נהג
 אחרי לוח. לסוסיה דומה בשדה, סתת עדר

 ל־ אותה השליך אכזרית, בצורה אותה שאגם
לגורלה. אדיש והסתלק, באר <

1 פחות: אדישים היו השופטים 1
בכלא. יישב הוא שנה 20

ותיקווה כבדים 2
 מי כלל חשוב זה אין ובירעם איקרית לפליטי

 או ארנם משה זכויותיהם: את להם ישים
 סוף־ יקרה, שזה מקווים רק הם פרם. שימעון

 ״לחכות מהם ביקשו שנים 39 לפני סוף.
 הבםריס זיקני מחכים. הם ומאז שבועיים״,

 וכיצד בבג״ץ, זכו כיצד נזכרים
בית■ על ציפצפה הממשלה
ופוצצה המישפט

בניס שזנה השגריר
ב ישראל שגריר למישרת המועמדים כל

 והאלמוני הזוטר רק במירוץ. כשלו וושינגטון
 במישרה. זכה שבוע, לפני רק עלה ששמו שבהם,

 ״אני המאושר: הזוכה ארד, משה בפיס. כמו ממש
 נמרוד טובות!״ עליי ידברו שהאחרים מקווה
 כל לו ״מאחל בראון: חנן לו." מפרגן ״אני נוביק:
 לברכו!״ הראשון ״אני אבינרי: שלמה טוב."

 מצטרפים המברכים למיצעד
יריב, אהרון יעקובי, גד גם

נשכח? מישהו רבינוביץ. איתמר

ואכזר גאון (ניסינו)
 גאון, גיסים גיסו, של לחייו תמן ליאון ירד איך

 את מייד ודרש כססיים, לקשיים נקלע כשזה
 האחרים הנושים איך חובותיו. כל פירעון

 וכיצד מהגיס, יותר נוחים היו ^ ^ ^
 על המכוערת הפרשה משפיעה
העולמית. הספרדית הפדרציה

הרועם הזמיר קול
 לי ״כשיש לכן להתראיין. מסרב זמיר יצחק
 כועס הוא עכשיו תהודה!" יש לומר, חשוב משהו

 הצליח גינוסר יוסי כולם: את שרימה השב״ב, על
 נאלץ מלכה רפי אותו, גם שולל להוליד

 פושר במיכתב־הערכה להסתפק
ממנו ביקשו נאפסו ובפרשת £ £

פעוט. עניין על רק חוות־דעת

ר ג ת ס א ר ש ו ו י נ
 המיזרחית, בירושלים עיתון עורך סניורה, הנא

 ערבית רשימה יקים הוא פוליטית: פצצה הטיל
 תעלול עקר? תרגיל זהו האם לעיריה! בבחירות

ה המיסלגות מחשבתית? מהמכה פירסומת?
ה בין בתוכן מפוצלות במבוכה, ציוניות
 המוכנים לבין לכלא אותו להשליך דורשים

 חושבים מה צעדו. את לסבול
חס־ הפוליטית בקהילה חבריו,

הכבושים? בשטחים לסטינית

המרחרח רחר
מרווחת:

 (מהיוגורט צחור ענת
מאו קלציקין) רפאל של

ראו הגרוש ברופא הבת
 אלבין: גליה • ברק בן

 מתגרש, שהוא נכון ״זה
 • רומאן!" אין לנו אבל

 את רוצה מישורי רגית
 • בארץ אלון יעקב

 רק מראש רוזי עם הפרופסור מתראה בתל־אביב
 לוי־ גילה • ביום גם בלונדון אבל — בלילה
 ויוסל־ה ארזי, אפי את הבית ליד פגשה בוכמן
 דיסג־ עידו ישן מי עם • לתינוק מצפה בוכמן

ב עם שבועיים? במשך צ־יק  ת
 בין גאון אורנה • יודקובסקי!

שאולי. וטדי רוזנבלום זורח

הקמעיס: המדורים
 בת־ים׳ או חולון * מיכתבים

 למחרת זונות * העורך איגרת
 ילדים אגדות - הנדו*

 זעירה מילחמה - במדינה
ף שקי  דתיות ידיים תיגרת - ת

 גורודיש של האקדח - איימי יומי
 צרקסי יהודי - אנשים

ע ראיון בו ש  ורטהייב סטף עם - ה
 מצפצף המוסיאון והשקל אתה

באר־שבע חטאי יימראל לילות

25 כבני־אדם חתולים זה וגם זה
26 וכיבוש אמנים - חד*מ דף 3
28 העולם כל על - מהחלת רחל 4
32 )4( ביומן ספור - תימבצופן 5
33 מפח אמריקה - קולנוע 6
34 תאומים זיווג הורוסקופ 10

לדיו מייקל - אומרים הם מה 11
35 הירשמן דורון שושי, זלמן 12
38 מבכרת־רדיו - שידור 17
41 •התפמפמנו־ הענייי עצם 20
42

■ 3
תוכן בלי בריקמן בדימת חור 22

2597 הזה העולם


