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 מבזבז הוא מדוע

 מסכים הוא הרי שינאה? על ה;יה
 יוצא תומרקין עובדה, עוז. עמוס ושל

 מחלה זו פוזמא״ל(״פוזה — הפוזה נגד הכל ־
לגמרי'). אותי

 סובל אינו תומרקין מדיי יפה החתן יש, מה
 בהגיון זה את ואומר צודק מלבדו שמישהו
 זכות לתומרקין מקנה זה בהדרי ליצלן, ורחמנא

 שנגדן הפופוליסטיות השיטות בכל להשתמש
 כמו, הכללות עושה הוא זכות באיזו יוצא? הוא

 עם ליברלית הידברות של אפשרות ״אץ למשל,
 ״אלה או פופוליזם״ המעריצה החדשה, הבורגנות

 חומר־הגלם את היוו המיזרח) עדות יוצאי (קרי:
 בחוג־ לקשקש ״אפשר או הכיכרות״ לאספסוף

 מן שתתפעלנה נשים יש שחורה. קופסה על בית
הקופסה." ומן המונח
 הזה הלעג מה כקבוצה? לנשים הזה הלעג מה

 אותה מתאר שתומרקין החדשה" ל״בורגנות
 דרוויוי של האבולוציה על־פי עצים" כ״יושבי

והשוויון: הליברליות בשם מדבר ותומרקין
 הטיף הוא אליהם שהרעיונות לשמוח במקום

 את לו שלקחו לצעוק מתחיל הוא תנופה, תופסים
עליהם. הבלעדיות

 את שומעת אני כיוון מאיזה תוהה אני לפעמים
ירושלים איתן, מרים הפאשיזם". ״פעמי

הסבבים שד טיבעם
 פולארד(״נקמתו ועדות מסקנות על
),1.6.87 הזה העולם אבן", של

 עוז מיפלגת־העבודה מרכז אזר לא מדוע
 ברבים, אבן אבא של פניו את להלבין ובמקום

 חדשה, בהנהגה ובחר פרס־רבין הצמד את הדיח
 טוב יותר עתיד להבטיח יכולה היתה שאולי־אולי

למדינה). גם למיפלגה(ואולי־אולי
 אין מיפלגת־העבודה של השניה שבשורה זה

 הכוכבים של טיבעם כלום. אומר לא זה מכבים,
למעלה. אותה שמים כאשר לזרוח מתחילים שהם

 ניקא־ יורד על ,1927 בשנת שמע, למשל, מי,
 בחברת־ מנהל־מכירות ששימש אחד, ראגוואי

סאנדינו? צזאר אוגוסטו אחד מכסיקאית, נפט
והצ ממכסיקו לארצו שב סאנדינו כאשר אבל

 לאגדה שמו היה הרודני, בשילטון למורדים טרף
 לביתו בדרכו ,1934 בשנת נרצח, בטרם (עוד

 זה השאר וכל סומוזה) אנשי עם ממסיבת־הפיוס
מי היסטוריה. כבר פתח־תיקווה עפרון, ר

ר ע סי ס נגד קי הצאנ
 הבינלאומית הוועידה רעיון על עוד

 29.4.87 הזה העולם סחורה", (״לא
ואילך).

 קיסינג׳ר, הנרי של בהצהרתו השתמש הליכה־
עמד לחיזוק הבינלאומית, הוועידה רעיון בגנות

 ועידה עריכת וכל מכל השוללת הליכוד, של תו
בינלאומית.

ל רב בזלזול מתייחס אני וציוני יהודי בתור
טעמים: ממיספר וזאת קיסינג׳ר של זו דעתו
 מדאגתו לא לוועידה מתנגד קיסינג׳ר •

 בכך תינתן פן מחששו אלא ישראל למדינת
התיכון. במיזרח לסובייטים דריסת־רגל

 ארצות־הברית של כשר־החוץ שכיהן ממן •
 פי מסוכנים רעיונות עם לישראל קיסינג׳ר בא

הוועידה. מרעיון אלף
קילומט אלפי בנחת חי קיסינג׳ר היהודי •

 על כאן חיים שיהודים בזמן מישראל, הרחק רים
 שאפשר במילחמות יקיריהם את ומאבדים החרב

למנוע.
 שמיצינו נדע ובכך לוועידה, צ׳אנס ניתן הבה

הסיכסוך. לפיתרון הדרכים כל את
יפו בחבוט, יוסי

ששת־הימים מאגרות
.1967 בקיץ שנולדה שמועה על

 בת הייתי ששת־הימים מילחמת פרצה כאשר
 סביבי שהאנשים האופוריה רק לי וזכורה שבע,

בה. שרויים היו
האופוריה. נעלמה השנים עם

 ידיד מפי לי שסופר סיפור אותי מטריד אבל
ידוע. סיפור שזה הטוען ערביי,

 בזכותו במילחמה פתחנו שאנחנו לי סיפר הוא
 עבד־אל־חכים דאז, המצרי שר־המילחמה של

 גמאל של מקומו את לתפוס רצה אשר עאמר,
ישרא לגורמים עאמר הדליף לכן עבר־אל־נאצר.

תוכ ואת במילחמה לפתוח נאצר כוונת את ליים
)4 בעמוד (המשך ומועדה. המילחמה נית

הווביץ מישפחת של הנפילה
ם לפני קיבלו הורביץ ויואב יוני עיי ס  מחברים, המחאזת־טובה ש

 הורביץ יגאל • אותם סיבכו הם עכשיו מיליון. ארבעה של בסכום
שה בל״ל, בניו. שני עם יחד מיליון, 10ל־ ערבות על חתם  בבק

שר על בינתיים דילג נכסים. לכינוס  שנים שמונה לפני בבר • ה
ב יגאל התלונן שר על לבי  לקידום מעמדו את שניצל ה
שפטי היועץ - עסקיו שטרה המי דבר. עשו לא והמי

הישואלים
בשעווו״ת

 ,3ה־ מיז אדווין האמריקאי, שר״המישפטים
ש מה וטובות־הנאה. שוחד בשערוריית הסתבך

 החקירה נערכת שבגללה העיסקה פורסם: לא
 תת־ בפרשה המעורבים ובין רמיאל,בכ תהנעש

ליש־ מנהל מצה״ל, שנזרק אלוף
■0 1  בירושלים כושל שר של כתו 1

תל״אביביים. פושטי־רגל וכמה

 חוחו .נער■
■וחוד הונה

 מזכ״לית לובלסקי, מאשה מספרת מיוחד בראיון
ההס הנשים באירגון הפוליטי השינוי על נעמת,

ה על בהרצליה, כפר כבת ילדותה על תדרותי,
 חלו־ על חדש, בתיכון העיר בני עם קונפליקטים

ה־ שאיפותיה ועל בעבר מותיה ^
ך״  למ־ ממני יותר מוותר ״בעלי יום. 0 ¥ ■

מתוודה. היא שלי,״ הקריירה ען

לסיאול נדרו סמים
האולימ את שהפפיד יודע כבר חתואל יצחק

 בסיוף, םגן־אלוף־חעולם שהיה מי בסיאול. פיאדה
 לעומת כלום זה אבל — בעבירות־סמים נאשם

בתחילה. הוחשד שבהם הדברים
״אני זועק: הוא מהכלא כמיכתב 0

לי!- עיזרו אנא — מפשע חף

:1האחור השער כתבת

לאדם סינתבים
 התחילה חודשים. 11 בן גורל־אדם כשהיה

 ארביב. אורית המפורסמת האסירה אמו,
 הצירים את קיבלה איך יומן. למענו לכתוב
 איך במירפאה. ילדה איך .1 מס־ בחדר
 (.שמוליק״) שרה מלבד כולם, את שנאה

 שא־ הרגשתי נחנקת. שאני ״חשבתי ל. אנג
רע־ בפנים נלחם שלי. אדם תה. _ ■

 של האינטימי המיסמך לי.״ זור
י /5 בהמשכים. מהשבוע לבנה. אם י4

ידהברזל מימון
 שקופה, מפית על וצפוף, נקי עברי יד בכתב
 רוגשים מה על מרגש. מיכתב נפחא מכלא הוברח

 רעב? שובתים הם מה ועל הביטחוניים האסירים
 סויסה רפי הציבור? מצד מצפים הם עזרה לאיזו

 כליברל מצטייר ברלב וחיים נאור, מלאך ההי
 לעומת — אופקים ורחב אמיתי

 דויד של הפראית יד־הברזל
להתפוצצות. המובילה מימון,

שרו!
שיכר

ה*ךורם

סיזינוס שימשו
 — מודרנית טרגדיה אלא יוונית, דראמה זו אץ
 גורלו האלים. על־ידי נענש לא פרם שימעון כי

הוו רעיון אחרי עצמו. שלו מאופיו נוכע המר
מש גרוע מצבו נראה שלו, הבינלאומית עידה
לג מתחילים בעולם ופוליטיקאים כן, לפני היה
 המוח, את שמבלבל איש חנח קוצר-רוח: לות

 במנד שגם מתברר ובסוף רעש, הרבה עושה
 אבל תמיבה. לו אין שלו שלתו
 לגלגל מתחיל סיזיפום, כמו פרם,
ההר. ראש אל האבן את שוב

חדש דף 1
העירומה האמת

 15 לסמינריסטיות? רחל של בשימלתה פוגל דויד
 משונה תופעה סופר? של בחייו כאפיזודה שנה
 להטביע ומבקש בערך אורך המחליף מבקר של
 בל העירומה. האמת כולל — במימיו הכל את

שת־ כדאי ולא לדעת שרצית מה
1 1 האובייקטי־ המחלוקות על דע 7

העברית. בסיפרות כביכול ביות

הנוראים הימים
 מיכתב־ יוזמת על הקלעים מאחורי גילויים

 כל ועל עכשיו, שלום את שהוליד הקצינים,
 החוץ־ בשמאל אירגונים אינספור בעוד המתרחש

 הימים בשם חדש, בספר הכל פרלמנטרי.
 את שהחליף המחבר, הנוראים. <

1(  ב־ והמיברשת בקבוק־התרסיס 0|
בכולם. חבר היה הכתיבה, מכונת

 האם בדיחה? חיא האם
 לאה לאומי? מוסד היא

ש חברה לא ״היא רבץ:
 את אצלה חגגו ואשתו שר־הביטחון אבל לנו.״

מסי לח איפשר חילל שלמח שלו. יום־חחולדת
 ונד בן־גוריון,״ לכבוד היח זח ״כי בכנסת בה

 בםך ״היא נמסר: הנשיא לישכת
■ ¥ 1§  מ*צ־ דוידוביץ אך צלמת.״ הכל *

צדדל. של לתרגילים גם טרפת

״51 ב״בר להבות
 היה כיצד נזכרת עוזיאל לאה בבית־המרזח: טרגדיה

 ״מקום הטובים, בימיו ,51 בר שלה, התל־אביבי הבר
 הוצת, בעיר הראשון מועדון־החשפנות רמה״. על

 לא המקום כל: בחוסר נותרה והיא
 עוד לי נשאר ״לא מבוטח. היה

■ מקוננת. היא לחיות!" מה בשביל <2/

19
20

 לירושלים תדריך - קולנוע
 בחיתולים - זה וגם זה

של השוטרת - ישראל לילות 3
הקבועים: המדורים

זהי הרצל. זה - מיכתבים
22 4 המשורריםיקרה דניאלה - העורך איגרת 5 26מורעל חשיש - תשקיף הנכון הכתם - חדש דף 6 28מגוחך תוק - במדינה ץ ב ש מחור יוצא - ת ד 32סיזיפוס מר - הנתן שומן עודפי - והשקל אתה 11 אהבתי בילהה. - אישי יומן
33 טחנת־רוח כמו הורוסקופ 12 הפרשות כל חתונת - אנשים
34 העולם כל על - מרחלת רחל נמיר. אורה ־ אומרים הם מה
40 בלבד בעברית שדיים - שיתר יסעור. חנה גילר, דורון יעקובי. גד
41 הפוך משולש - העניין עצם 14 ברקאי ובן ניר צבי
42 אתמול ספורט - ברשת חור 16 לובלסקי מאשה עם - השבוע ראיון

והמורה הרקדנית
 סטודיו, ובעלת רקדנית בעבר אורנשטיין, יהודית

 בינתיים .12 בת כשהיתה שלה במורה התאהבה
והתאלמן. התחתן קריירה, עשה הםמ אחר כל

 שוב נפגשו שנה 50מ־ יותר אחרי
0 1 1 פורחת. האהבה והפעם — 1

מהופעותיה). באחת (בתצלום:

חת:1₪ 777/77*7 7/77
 בחורש איילת הנכדה מתרגש: מאוד בגץ מנחם

 שאולי רפי • צמח? מרחוב יגיח האם התשיעי.
 טדי מדוע • אלכסנדרה בתה ועם לוי חווה עם

 שימחה • רגדאן? גוגה של להלוויה בא לא קולק
 מי בהריון. אורנשטיין איה המישפט: בבית

 בשם ומיסמו מראש רוזי • חשוב!״ ״לא האבא?
 של היוקרתי המועדץ • בנה

■ 0 1  לחוץ־ נמלטו שבעליהן נשים 0
כספים. בעיות בגלל לארץ

דודו שר תרומו
 אני היום שגם קשים, כל-כך היו שלי ״הנעורים
 בילדותי שעבדתי מה עליהם. לספר מתבייש

 הוא דותן. תרו הברח מספר שיער,- מסמר פשוט
 נושים עם הסתבך איש־הכספי* אבד, ביצר נזכר

 ממקום לברוח נאלצה והמישפחה
 החלום נורא. בעוני ״חייט למקום. ^ ■ 0

מלא.- יהיה שהמקרר היה שלי
3 ■ 2598 הזה העולם


