
מיכתבים
הטבע לחוקי בניגוד

הזה. העולם של ראש־השנה גליון על
 (מן בתשרי א׳ הוא הלוח, לפי ראש״השנה,

 אצלי להתחיל). שפירושו שרא, הארמי השורש
ראש גליון עם שנים, זה החדשה, השנה מתחילה

הזה. השלם של השנה *
תשמ״ח, שנת השנה, גם אצלי התחילה וכך
 העולם של ראש־השנה גליון את קניתי כאשר

 הראשון ביום בתל־אביב, המרכזית בתחנה הזה
בערב.

 ופיתאום ליהנות התחלתי לרפרף, התחלתי
 ראש־השנה בראשי: שעלתה המחשבה מן נדהמתי

בשבוע! הראשון ביום
 לפי כי הטבע. חוקי על גם הזה העולם גבר כך
 (א׳ ראש־השנה חל לא מעולם העברי הלוח

שישי. או רביעי ראשון, בימי בתשרי)
ן1ךלצ'1ראש קנטור, יצחק

אומע הצונן:
שימשו - הנאציים הריכוז מחנות לאימי המזרק, שאני שנה, שלושים אחרי הראשונה, הפעם ״זו

!ה9 הוהה■ בתולדות וזואשנו
ה ק. שר סיברו י נ ט צ

לראשונה, כאן המתפרסם החדש, לסיפרו חומר תחושה רגיעה. בתחושת מישכבי על עולה
די־ יחיאל הזה״. ״העולם של עמודים 21 על־פני נורמאלית לא בלתי־מציאותית: כמעט מוזרה.והשואה ז׳בוטינסקי

 ז׳בוטינסקי זאב של השקפותיו על
).29.7,87 הזה העולם (״הנדון״,

 אבנרי אורי של מאמרו את קראתי רב באיחור
 לכמה להתייחס לי והרשו ז׳בוטינסקי זאב על

במאמר: אי־דיוקים
ערב, בן ואושר משפע לו ״ירווה המילים מן •

 חילונית, מדינה משתמעת לא ובני״ נצרת בן
 מדינה אלא רוצה, שאש״ף כפי רמוקראטית,

אזרחיה. לכל שוות זכויות עם ריבונית, יהודית
 אותה חזה לא זה איך לשואה: ובקשר •

 מילחמת־ (ערב בפולין אמר מי ז׳בוטינסקי?
 חסלו ״יהודים, הידוע המישפט את השניה) העולם

אתכם!״? תחסל הגולה אחרת הגולה, את
נבעת״ם כץ, ניטה

מתווה האמת
ביטון צ׳רלי ח״כ שהביא המסר על

או שליחות (״צ׳רלי: ערפאת מיאסר
).16.9.87 הזה ברווזו״השלם

סימן־ מעמידה הזה בהעולם הכתבה כי אם
 צ׳רלי ח״כ שמסר הדברים לאמיתות בקשר .שאלה
 בכל היא, ערפאת, יאסר עם פגישתו על ביטון

 וח״כ הנגבי חיים של מהכרזותיהם נבדלת זאת, י!
 אמת כל ״אין — להד״ם הטוענים: פלד, מתי
זו״. פגישה על ביטון ח״כ שמוסר במה

 ח״כ פגישת מאז הימים שחולפים ככל אך,
 ביטון כי לציבור, מסתבר ערפאת, יאסר עם ביטון
אמת. ורק ואך אמת מסר

 וחבריו הנגבי שכאשר קרה קרה? כן, אם מה,
 את להם ״יגנוב ביטון שח״כ לדעת נוכחו

 לטעון העוברות, את להכחיש מיהרו הם ההצגה״,
אמת. דובר אינו שביטון
באש״ף. ולהכרה לשלום תורם מה חשוב זה מה

 רצינית לתזוזה גרמה שהפגישה חשוב זה מה
ושבר! שוד לאש״ף. ביחס הישראלי הקהל בדעת

חד״ש. איש על־ידי נמסר המסר הרי
 תסתייג ש״רק״ח תבעו ופלד הנגבי ה״ה
ואותי. ביטון את ותגנה״
 הקומוסינטית שהמיפלגה להודיע גאה הנני

 בז׳נווה שלנו לפעילות הערכה הביעה הישראלית
ביטון. ח״כ של לזו ובמיוחד
 יצאתי האכזבה. על לי צר להיעלמותי. ואשר
 אני חודשיים. לפני שתוכננה שנתית, לחופשה

נעלמתי. ולא ברחתי לא כאן.
תל־אביב חד־ש, דובר בורשטיין, עוזי

ריגשית מדורה
לרגל לאסירים הצפויה החנינה על

למדינה. 40ה־ שנת
 לאסירים חנינה לתת כוונות פורסמו לאחרונה

 אותן עם יחד למדינה. שנה 40 חגיגות לרגל
 והאסירים, העבירות רשימת גם פורסמו כוונות
חנינה. לקבלת בקריטריונים עומדים שאינם
 ריגשית, מדורה להדליק עומדים פעם שוב
 ומחנק אשליה התמרמרות, של אש להצית

מישפחותיהם. ובני רבים אסירים של בליבותיהם
 שחזרו אסירים יהיו חנינה יקבלו שלא אסירים

 עבריינים סוחרי־סמים, וסרסורים, לכלא בשנית
אנסים. קשישים, תוקפי המדינה, ביטחון נגד

 אסירים 5,000כ־ בבתי־הכלא שוהים כיום
 ב לכלא שחזרו עבריינים 805, מהם פליליים,

 הסעיפים שאר ניכוי אחרי אלף. נשארים שנית.
 יישארו אולי וכו׳) (סמים בחנינה מזכים שאינם

עברייני־תנועה. כמה
 בורקים קלוש, סיכוי נותנים היו לפחות לוא

 שנת היתה אולי אדם, לאותו ספציפית תיק כל
לאסירים. לשנת־שימחה תשמ״ח

באר־שבע סיטון, שלום בן אברהם

2614 הזה העולם

 פלנטה היא ״אושוויץ הביטזי את שטבע נזר, תיפלצת־ טלפי עוד לא נודמאליותה... משום
 לפיתחו אושוויץ בזוועה: מחדש מביט אחרת״, את די־נור יחיאל מסכם בך בלילות.״ הסיוט

 כי אושוויץ, שם האדם באשר רובצת, אדם של אצל שקיבל באל־אס־די, החדשני הטיפול
 כשם ואתה. אני אלא אותה, יצר השטן לא - הטראנסים הקלטות הולנדי. פסיכיאטר
ואתה. אני אלא הפיטדיה, את יצר השטן שלא מחט־ בעזרת אותו, ושהחזירו שעבר הטיפולים

 יוס־הניסויס
והעדין השמח

 ליום־הכיסורים: חדש נוהג התגבש בתל־אביב
 אלפי הירקון. בגשר מתמשכת ענק מסיבת
 שבץ בצומת הקטע את השבוע מילאו צעירים

והפלנטריום. המכבי יהודה
 חשבו מבית־הכנסת השבים ן

אנטי־חרדית. הפגנה שזו

האחורי: השער כתבת

מחר של החיילים
 התגייס השטחים סרבני השמינית תלמידי 16מ־ אחד

 למרוד לו גרם מה ההתייצבות, ערב חשש ממה השבוע.
החב ובמוסכמות המוסמכים״ ״הגורמים של בהוראות

 תלמידי בקרב הזה״ ״העולם של מיוחד במישאל רתיות?
 בית- מנהל יש בעמדתו, התומכים יש כי התגלה, שמיניות

ית שכולם המבטיח ספר
 שהם — הרוב ויש גייסו,

השטחים. לעניץ אדישים

המכות אחו׳שד הבא בגליוו
□ ה! ה הוו י ה

תשמ״ז השנה סוטי
 מעורב שהיה אחרי שהוכה נוסייבה, סרי הד״ר

 החלו כיצד הכל: מספר חרותניק, עם בפגישות
 נשמר מדוע לז׳נווה, לנסוע עמדו איך השיחות,

ב ״אצלנו בסוד. מה זמן במשך העניץ
 ״אם אביו, של אימרה מצטט הוא שטחים^׳

 אתה מנהיג, באמת אתה
■ ה י י  לא אתה ואם — בכלא יושב ך

אמיתי.״ מנהיג אינך בכלא,

 ביממה. תוקדם שהופעתו הזה״. ״העולם של הבא הגליו!
 בקולנוע השנה אירוע של מקפת סקירה יכלול החג, לרגל

 שחקן על השנה, של הרע והסרט הטוב הסרט על -
 ומה שנית לראות שכדאי מה ועל השנה. ושחקנית

לשכוח. שכדאי

עלי איפה
 ושהוא איש־פת״ח שהוא עליו אמרו קודם

 התעלמו אחר-כך למחתרת, אחרים מגיים
 כשניסה בסוף, אותו. לעצור ניסו ולא מקיומו

 דד נעלם. הגבול, את לעבור
^ £ £ ׳  האם — שותקים שילטונות *

בגורלו? עלה מה יודעים הם

המוגלים שנס
 הפי־ של וממושמע קטן סניף הוא המוסד האם

 שרות של התל־אביבית בתחנה האם איי־אי?
 מפני סמויה, אבטלה יש האמריקאי הביץ

 לאמריקאים מספרים ממילא שהישראלים
וססיכוסאתים, מרגלים הכל?

 בריטי סוכן של ספר בעיקבות
גימלת־פרישה. קיבל שלא

 בניו בקיו
בחולות ובילגש

 מנתניה הבכיר העיריה פקיד כרה האם
 ניסה ואחר־כן בחול, לאהובתו קבר

 בת־ שהיא אשתו, אותה! לרצוח
מת־ הקורבן, של דודתה

 ״היא בעלה: לימין ייצבת ^ ■ £
אותו!״ הרגיזה בטח

רני: וידוי צ׳
 של ידידם צ׳רני, ליאון הניו-יורק הפרקליט

 מספר מופלג, עשיר וגם ושרים שועים
 חכם, שהוא להודות לו נעים לא כמה

 המיליונים את עשה כיצד נזכר
 מסביר כמו־כן שלו הראשונים

נשוי. אינו עדיין מדוע ומספר

לחיפה בווו
 את סוקרת הזה״ ״העולם של עורכת־הקולנוע

 שהיא מכיוון חיפה. בפסטיבל שיוצגו הסרטים
הפס־ כיועצת בהם, בחרה עצמה

מביקורת, נמנעת היא טיבל, ^
מהם. אחד בכל מיוחד מה ומגלה

הקבועים: הנזדזו־ים
כן — מיבתבים 3 בכלא סו

4 ומניירה קריירה — העורך איגרת
סד — הנדון מו טי ה 5 הברי

א של במישפחה — תשקיך 6 כהנ
7 המזרק מול — חדש דך
33 לאילת בדרך — זה וגם זה

ם צרות — הורוסקופ 34 מאזניי

36 סייבה סרי ע□ — השבוע ראיון ני
40 אחרת מילחמה - כמדינה
42 תשבצופן
42 תמרורים
46 אנשים
48 חיפה יומן — קולנוע
50 ם בלי חו״ל - אישי יומן סי מי

3


