
מיכחבים
בשטח עובדות
מגישתו המתבקשות מסקנות על

ז׳בוטינסקי<״הנ- זאב של המדינית
).29.7.87 הזה העולם דון",

וכא בדבריכם!״. היזהרו ״חכמים, נאמר: כבר
 בכתבת־ מדגיש אבנרי אורי כמו חכם אדם שר

 של חייו טעות כי ז׳בוטינסקי, לזאב שלו האזכרה
 החשיבות את הבין לא ש״הוא היתה ז׳בוטינסקי

 את להסיק אפשר בשטח״, עובדות של המכרעת
 העובדות חשיבות את מבין שכן שמי המסקנה

 הלא גוש־אמונים. למשל: טוב. עושה — בשטח
 של המכרעת החשיבות את מבינים כמוהם אין

גיבעתיים ארדוש* יעקב בשטח. עובדות
אינ שההיסטוריה כבר נאמר גם אבל •

עצמה. על חוזרת נה
• • •

פנימיים עניינים
העו (״איגרת בקאהיר ולדהיים על

).29.7.87 הזה העולם רך",
 ראש־הממשלה כמו נבונים, אנשים על תמהני

 להתערב לנכון המוצאים הזה, העולם עורך או
 זאת אם בין שכנה, מדינה של הפנימיים בענייניה

ירדן. זאת אם ובין מצריים
ולדהיים. קורט של לביקורו שלי הכוונה

 הכן־נאצי־לא־ את שהזמינו לנו איכפת מה
 אורי בעיני שהוא לקאהיר(דבר הזה המזדקן נאצי

 יותר עוד שמיר יצחק ובעיני שערוריה אבנרי
גרוע).

 לנו מעירים כאשר לשמוע ששים אנחנו האם
למשלי דרום־אפריקה, עם קשרינו על

תל-אביב בנימיני, אבי

ויתקץ מכפר הסוד
 מסויי- אח״מים של לידתם מקום על

 הזה העולם אומרים", הם (״מה מים
29.7.87.(

 את גלויות, קיבוץ של בארץ להבין, לי קשה
 שנולדו כאלה שיש לעובדה שמייחסים החשיבות

 שם. שנולדו כאלה ויש פה
 זקנתי! שימחת בפולין. נולד בן־אמוץ דן אז

 כי זאת, יודע לא שעדייו למי לגלות, יכול אני
 בגר־ אבנרי אורי בדרום־אפריקה, נולד אבן אבא

וית בכפר יעקובי וגד בעיראק שחל משה מגיה,
קין.

נתניה פלדמן, יצחק מה? אז

שומר־הראש של הנץ
 חדש אלוף של הביטחוני הרקע על

 הזה העולם (״תמרורים", בצה״ל
29.7.87(

 הפרבר (זה מעין־תכלת יתום שדני הפלא מה
 היה יתום) נולד בו חוף־הים, בקרבת הנתיינתי

 המיש־ המסורת לפי הלא וקפדן? קשוח לקצין
ש המאה באמצע היה, יתום של סב־סבו פחתית,
 וזאת הרוסי. הצאר של משומרי־ראשו אחד עברה,

רו יהודים בין מקובלת מישרה בדיוק היתה לא
נתניה ביטל, טובח ימים. באותם סיים

האגוזים מפצח
 בהודו הטניסאים של הכישלון על

 הזה העולם לבן־לבן", (״ספורט
29.7.87.(

שלנו. הטניסאים עם כל־כך להחמיר צריך לא
 שלא זה בזכות. בהודו דייוויס למישחקי הגיעו הם

אחר. דבר כבר זה שם, להם הלך
מח הקרוש־ברוך־הוא הגרמנים? אומרים איר

אותם. מפצח אינו הוא אבל האגוזים, את לק
רמת־השרון שלוש, דינה

הקרחון קצה
קיץ ביום קפה לכוס קרח קוביות על
 הזה העולם זה", וגם זה (״גם חם

29.7.87.(
 לו יש השפעה איזו הזה. להעולם הכבוד כל

בארץ! ההחלטות מקבלי על
 במדור הקטע את קראתי בערב השלישי ביום

 בתי־הקפה בעלי את ברותחין הדן זה, וגם זה גם
 קרח קוביות להשיג המתקשים, או המתקמצנים,

 ביום למחרת, וכבר לקוחותיהם של הקיצי לקפה
 מים־ הקמת על בעיתונים קראתי בבוקר, הרביעי

 45 שייצר בארץ, מסוגו ראשון בראשון־לציון, על
תל־אביב סירת, מני ליום. קרח קוביות טון

2605 הזה העולם

שיבעה שותים
 כוסית תמיד (״הבימה״), רונאי אברהם השחקן

 שתיין!" לא אני אבל שותה, ״אני מכריז: בידו,
 העיתונאי עם ולשתות לשבת תמיד נהג איך איר
היום, צריך הוא ואיר בכר, אהרון ^
 ״לש־ ,הרכים חבריו עם יחד ^ 11 <

המת. החבר לכבוד שיבעה" תות

אודם מייחמת
 רובינשטיין: מישפחת בעלילות נוסף פרק

 אחיהם נגד גיורא והקבלן אמנון הפוליטיקאי
 חלקם את הציעו אמנון והבן אהרון האב — מוטי

 נכשל איר — 1984ב־ למכירה
 שבו במקום אקירוב אלפרד
פילץ. ואברהם ריגר יוסי הצליחו

 השלישית ■שואל
בקו״ת־שמונה

במ סוערת: וקריית-שמונה רועשת המדינה
 על מנומסים בלתי דברים נכתבו צפוני קומון

.הו נכנעים: לא הצעירים העורכים הקיבוצים.
 ומדוכאים חלשים השניה, ישראל היו רינו

 — השלישית ישראל כבר אנחנו במעברות.
 עבודה כוח להיות נסבים ולא השכלה, רכשנו

השע■ אחרי !״הקיבוצים של זול
■ 1 1 ■  לעזרתם חשו הגדולה, רוריה |

הארץ. בכל מעיירות־פיתוח

בעם המטואנספוים
 כהן־ למאיר דקל, למיכאל זאבי, לרחבעם תודה

 נקיה) בלשון חסידי־הגירוש(״טרנספר״, אבידוב:
 הדיונים שולחן על תוכניתם את סוף־סוף הניחו

להתמודד, אפשר כעת הלאומי.
 ההב־ את להסביר אפשר כעת £ ■ ^

לפאשיזם. דמוקרטיה בין דל

חדש דף
שגיאות 70ב־ נוח

 70 מתקנת מכובדת ספרים הוצאת האם
 של המקובצים שיריו בכוץ־ שנפלו שגיאות
 עונה היא והאם — לעולמו שהלך ידוע משורר

 כך? על המתריע היתע למשורד־המגיה
 יופל פוגל, דויד על גילויים בסידרת הר ישראל

 מלך המשורר אביו ברגנר,
 המנוח, פגים ודן ראוויטש ■7^

פוגל. דויד שירי ועורך מלקט

 כבוד
לש״קה

לאו נכס אופיר, שייקה
אותנ ישראלי יוצר מי,
 המדינה מאוד. חולה טי,

 עושה לו, דואגת כולה
מצדי חבריו כבור, לו

 פרס־ את לו להעניק המציעים ויש לו עים
 הזה, להעולם סיפר שנה 11 לפני ישראל.

 הרומאן על שלו, הקריירה על ארוך, במונולוג
 מזכיר עם פגישתו על דיטריך, מרלן עם לו שהיה

 את פגש שבו היום על האו״ם, ^
יל־ ארבעת ועל לידיה, אשתו,

הבנות. ושתי הבנים שני — דיו

הקידבזי: השער כתבת

בביתיהחולים? רצח
 בית־ ״סינופסיס־׳, את רודפזת הצרות
 סייעו האם בבת־ים. הפרטי החוליס

 הקליע את והעלימו לעבריין הרופאים
 מתה נסיבות באילו מישבנו? שחילצו
 לשינוי קוסמטי, ניתוח שרצתה הנערה

 אחות נרצחה האם פניה?
תצלום) (ראה חדר־הניתוח

ניתוח־אף? לקבל שהוזמנה

האחורי: השער כתבת

הנשים בכלא גברים
 - חמסין ביום חזיה לבשה לא יפה

 שנשלחה מירי, בידוד. בעונש ונענשה
תמו ג׳וקים. עם שם שיחקה לבידוד,

 נווה־תירצה: הנשים כלא מחיי נות
 מתי שד, מבקר כשבמקום קורה מה

 המכים גברים פלוגת פנימה שולחים
 רובן וכיצד האסירות, את

 בזרועותיהן אהבה מוצאות
בכלא. אחרות אסירות של

מיספו-בול! כל
 הלוטו, מסיפרי אלה אין — 5 ,41 ,25 ,12,20 ,6

 .12וד הכנסת הקרוי בבינגו שזכו המיספרים אלא
 הד־ למרות — מקומם את הבטיחו כבר שישה

המיס־ מרכזי למרות מוקרטיה,
 הפני- ההליכים למרות לגות, £ 1י1

המוות. רק ישחרר משורה מיים.

שניר! אמו כה
 אפשר רעה. ודרך טובה דרך יש מצב .בכל

 פחד. מתוך לפעול ואפשר תיקווה מתוך לפעול
 אל־ תופיק פחד.״ מתוך פועלים הישראלים

 שמת מצריים. בסופרי והגדול הזקן חכים,
 הזה להעולם הסביר השבוע,

א ד  וכי לטעות, יכול הנביא גם כי ■ •
מוזומייגי. פוחד עצמו הוא

פאות סיירת
הבוד סיירת״צניעות, פועלת בני־ברק ברחובות

 החרדיות, של המלאכותיות הפיאות את קת
 אדוקים לאברכים העצמות את שוברים אברכים

 רוכל ואצל מהם, פחות לא
 הצצה פצצה. הניחו העיתונים

בישראל. השחור הגטו לעולם

דויד רצח
 מה יודע לא אתה לי: אמרה בן־גוריון .פולה
 טוען דוד!״ את לי רצח הוא — הזה הפרם עשה

עסקן ישעיהו, ישראל של אחיו ^
 שהחליט בגימלאות, ועיתונאי

שד־הוזוץ. עם חשבונות לחסל

הקבועים: המדורים
3 טרנסליישן בלאדי - מיבתבים

4 דיין פעמיי□ - העורך איגרת
ך קי ש 5 נפט תמורת נשק - ת
8 לאומים שני - במדינה

11 הזיון כוח - הנדון
12 בכלא הפיכת־חצר - אנשים

 גאון, יהורם - אומרים הם מה
14 ברוך ומירי גינת רפי
15 כוכבי או חקיין - אישי יומן

16 300 כוח - והשקל אתה
20 תשבצוסן

21 עצבים - זה וגם זה
22 הפתעה שוב - ישראל לילות

24 נשים סירטי - קולנוע
26 וסטאלין בולגריה - חדש דך

32 העולם כל על - המרחלת רחל
34 ומין אריה - הורוסקום

39 מהטלוויזיה גונב - שידור
42 הכוונת על בוקשפן - ברשת חור 1

להתרחץ שונאת רא
 בבית 45 בן גבר עם החיה ,1ה־ד בת אירים
 שונאת .אני בספר: כתבה חשמל, ללא מבודד

 שלי התחתונים את אזרוק אני אם להתרחץ.
ב־ לתיקרה, ״ידבקו הם למעלה,

 דווקא היא בחיים הליכלוך.״ גלל
בושם. ניחוח ומדיפה נקיה

המרחרת רחר
מדווחת:

 יפה במקום אלירן ח
• בלוס־אנג׳לס ירקוני

 את פגשה ברש ליאורה
דניאל, • אתגר מיכאל

פת, גירעון של בנו
 קוונט ג׳ודי עם מתחתן

 שנראה מנהיים, דני •
מת גיר, ריצ׳ארד כמו
 דלית עם באכזיב חתן

 למלי ראשונה נכדה • אמיר
 גליה • (בתצלום) לנגוצקי

הלונדוני. מהגבר נפרדה אלבין

מספרים בדים
 עובדה: ספרים. לקרוא התחילו שנקר תלמידי

 הסיפרות מגדולי לוקחים הם השראתם את
 הש־ ,(לוליטה) מנאבוקוב הגרביים העולמית.

המאפל־ (לב מקונרד חור־לבן
 הג׳קט מדיקנס, הכובע יה),

עוז? עמוס איפה טוויין. ממרק
י 3




