
בזיבחבעז
בשטן האלוהים מאבק

 העולם עירן שאמי מילים פמה על
 באיטליה מסע־הרצאות בעת הזה

).10.2.88 הזה העולם אישי", (״יומן
 להסביר ביקש שכאשר כותב אבנרי אורי

 אלה בימים שהולך מה איטלקיים כמרים לכמה
 את הגדיר והוא ״רוח־שטות" בו נכנסה בארץ,
 על והשטן אלוהים נאבקים זה ״ברגע כך: המצב

ישראל." של נישמתה ^
 והם חוש־הומור היה ״לכמרים אבנרי: ומוסיף

חייכו.״
לח סיבה היו לא בכלל אבנרי של דבריו אבל

 נכונה מרה, אמת לאמיתה. האמת היו הם יוך.
 נלחם כיום אכן, כלל. מצחיקה לא ולכאב־הלב,

תל־אביב בינדר, רן בשטן• האלוהים בארץ

זדוני מידע
 מילואים חייל של התנהגותו על

(״מילו פעיל שרות״מילואים בעת
״תש להתלונן", פוחדים אימניקים

 ).3.2.88 הזה העולם קיף",
 בחודש היה שלי האחרון שרות־המילואים

 של ביצוע כל מכחיש ואני 1987 אוגוסט
 שפורסם כפי דומה, התנהגות או התעללות **

הזה. בהשלם
 מכיוון זדוני מידע נמסר הזה שלהשלס נראה
 מנסים תנועתם את שעזבתי שמאז כך, מטורפי

לי. ולהזיק בי להתגרות
 שהדיעות יודע אותי המכיר אדם כל אמנם
רי הן אך הקיצוני, לימין קרובות שלי האישיות

המו למען (״בנים בלה ותנועת שקולות עות
 ולמנוע היהודי העם את לאחד נוסדה לדת״)
הש אל פונה והיא ושואה התפוררות של תהליך

זאת. למנוע על־מנת והשמאל הימין של הישר כל
בת־ים בלה, תנועת מייסד דאנה, אהרון

קולקטיבי שנש
וסכנותיה חדשה הרזייה שיטת על

).10.2.88 הזה העולם (״אנשים״,
סיטי: בניו־יורק השמנים את בזה מזהיר אני

 ההר- בשיטת כוחם את ינסו באם ואבוי להם אוי
 יל״ל־נ״ט(לפיה,1 הלילה מועדון של החדשה זייה
 דולר 1000 מפסידים לרזות, מצליחים לא אם

בה. יעמדו ולא כהנא), מאיר לטובת
 רק לא הם ההרזייה, במשימת ייכשלו הם אם כי

 כולנו(עוד את יענישו הם אלא עצמם, את יענישו
לכהנא). דולר 1000

קולקטיבי. עונש ממש יהיה וזה
נבעת״ם אורנשטיין, אברהם

• • •
הפנימייה מ? סודות י-

 צה״לייס ראשי״תיבות על עוד
).10.2.88 הזה העולם (״מיכתבים״,

 (בסיס־אימונים בבאלי״ש פגש יפה הקורא
 אפילו ואני ע״צים(עובדי־צה״ל). ליחידות־שדה)

 ע״ץ סתם לא שהוא ע״ץ זן אחר, בבסיס פגשתי,
ז.א. קצין, בחזקת צה״ל (עובד בח״ק ע״ץ אלא

קצין). של תפקיד ממלא —
 כשהם אותם תופש שצה״ל היא האמת אבל

 צה״ל, של בפנימיית־החימוש אפילו קטנים. ■*
 כבר יש וחצי, 15 מגיל נערים מתקבלים שאליה
 (מסלול ומסמ״ם רגיל) מיקצועי (מסלול מסמ״ר

מעשי). מיקצועי י
 לחיל־האוויר מגיעים הם שכאשר הפלא מה אז

לאיה־ תת־קרקעי, בדת״ק(דיר לשרת עלולים הם
 של בחבילות־שי יזכו גם הם ובחגים מטוסים) סון

החייל). למען (האגודה אל״ח
חל־אביב רזניק, לוי

• • •
יוסר׳ה איננו יוסי יי

(״אנ ידוע צייר של הפרטי שמו על
).10.2.88 הזה העולם שים״,

 עוד שנה. 40 כבר שטרן יוסי את מכיר אני
 שמעתי לא ומעולם ירושלים. על המצור מימי

 הזה שהעולם כפי יוסל׳ה, לו יקרא שמישהו
 אנשים מדור את הפותח בקטע לו לקרוא החליט

האחרון.
 שמו שהרי זה, כגון דבר על להקפיד הראוי מן

ירושלים רומנוב, יעקב כבודו. אדם של
• • •

מרוחה אהבה
הקאריבי(;,ה בים אי של טיבו על

 הזה העולם וההוליוודי״, ישראלית
)4 בעמוד (המשך).10.2.88

ה העולם 2634 הז

הקדמי: השער כתבת

שנטר שר חשנו
 אלמוני. עורך־דיו שפטל יורם היה שנה לפני

 הקערה את הפכו אוקונור מארק של פיטוריו
 שהוא וטוען גפירטום טובע הוא היום פיה. על

 של מישפטו מסיום להיפך. מכך, טובל לא כלל
 טובה בהרגשה יוצא הוא דמיאניוק גון

 הבא השלב רב. בניסיון שזכה ומאמין
 ג׳ון של נכדו את לגייר הוא בתוכניתו

ה־ ב״חוק ולהשתמש דמיאניוק
דמיאניוק, את להפוך כדי שבות״

ישראלי. לאזרח זכאי, יצא אם

האחורי: השער כתבת

 הקאריירה את שהתחילה מי רוזנבלום, פנמה
 שבמשך מי בבת־ים, כמלכת״השורטט שלח
ב אחד מיטפר נערת-הזוהר היתה שנים

 במדורי- עוררין ללא ששלטה מי ישראל,
 מסיבות בכל וכיכבה והחברה הרכילות
 ומודה, זה מכל מתנערת העליזות, הבוהמה

 השורה כי הזה, להעולם בראיון
 עושה שהיא מה לכל התחתונה

כטף. עשיית היא אלה בימים

 מצומת־גלילות
לילית לבגישה

 את שאיבד לאומי כגיבור יותר הידוע הוכמן, יוסי
 באוטובוס־הדמים רגליו שתי ואת וילדיו אשתו

הש על למישפט עתה עומר גלילות, בצומת
 עשור במלאת השבוע, הלילית. בפגישה תתפותו
 פתח הוא שתיקה, של חודשים ואחרי לפיגוע,
 גם בן־עמי, יורם כפיו. -ניקיון להוכחת במערכה

 הודה, כבר הלילית, הפגישה ממשתתפי הוא
 הוא לו. שיוחסו ההאשמות בכל בעיסקת־טיעון,

לאל־ דאג רק
ש אזולאי ברט
לפשע. ידרדר לא

יחסי שקט
 סגורות. היו החנויות שקט. היה בתחילה

 מועטות מכוניות נעולים. היו בתי־הקפה
 הצ- לקראת רק רמאללה. ברחובות חלפו

 הצעירים יצאו פקודה, לפי כאילו הריים,
 שניות פניהם. על כשכופיות לרחובות

 התחילו הם אחר״כך ספורות
1 1  דיווחו ברדיו אבנים. לידות 1

יחסי. שקט היה שברמאללה

גברים שני בין
 קשר קיים כי היה נראה שבתחילה למרות

 פרוסט אדם עורך־הדין של התאבדותו בין
 מינה עורכת־הדין של הסתבכותה ובין

 כי המישטרה, מחקירות התברר, ברייטמן,
 מספרת ברייטמן השניים. בין קשר היה לא

 על פטריארכים, בין חייה על ^
^ £  והגורמים פרוסט עם יחסיה •1

לקוחות. בכספי למעילתה

וו■,נעות־ר
 צעירה של סיפורה זהו

 שבעיק- טוב, מבית
 קשה כלכלי מצב בות

לנע־ לסוכנות פנתה
 בגילוי-לב שרותיה. את והציעה רות-ליווי

 תמורת גופה את מכרה איך מספרת היא
וכיצד, אדירים סכומי״כסף

בזמן. נחלצה הפיתוי, למרות •
לנסות. ממליצה היא אין

וידו״ה
שר

הקוסם שוד״ת
 קארי- היא שולץ ג׳ורג׳ של תובנית־השלום

 שולץ מלבד זאת יודעים שהכל נדמה קטורה.
 אש״ך כי להאמין היה יבול כמור כסיל רק עצמו.

 ההתקוממות אחרי כיום, יקבל
 דחה אשר את וברצועה, בגדה

שנים. 10 לסני ככר נחרצות

המגורשים סימוי
 ועל באתונה חוויותיה על מספרת סרגוסטי ענת

 הן הישראליים, הנציגים זכו שבו הלבבי היחס
הפלס מהמגורשים והן רישמיים אש״ך מגורמי
 במסיבות* אינסופיות התרוצצויות בין טיניים.

 עם הלילה תוך אל שיחות ערכה היא תונאיםעי
שסיפר נמרי במאל המגורשים. |

ואכרם היהודיה אמו על לה ■
״אל-שעב״. עורך שהיה הנייה,

קטנה אשה
גדול אקדח

 נאשמת בר-און פזית
בעלה, של בהריגתו

חו שלושה לפני דב,
שב בביתם דשים

ה־ בשיחזור אריאל.
בבית* שהוצג חריגה ................

 הרגעים על פזית מספרת המישפט
בעלה של בחייו האחרונים ^

* י •  איבדה שבגללה המריבה ועל ■ •
בו. וירתה עשתונותיה את

חן רינוני
 הנסיכה ובין איינהורן עדי בין הקשר מה

 נעלמה. לא רז רוחמה • ממונאקו? קרוליין
 פרק עמוק גרון • גלאון בקיבוץ ושרה חייה היא

 ושתי עורר־דין בשופט, המעשה או — ד׳
רק־ פרי, כוכב • מזכירות

^€  לבר רוקדת לא כבר רנית־הבטן, 7
אדם. של וחברת־הילדות •

הקבועים: המדזרים
3 סרוחה אהבה — מיכתבים

4 ססזק מיקצש — העורך איגרת
5 רם! - חנדון

6 גרועה בדיחה — במדינה
8 חדש ניצוץ — תשקין!
12 מפרס הספר — אנשים

16 יפאני פאשיסט — והשקל אתה
16 קפוא ניחזח — תמרורים

17 הירי סוכנות — אישי יומן
<■*

לנו! - השם למען
 מה למדינתם? לעולל ״מנהיגים״ יכולים עוד מה
 זמנם, עבר כי שיבתו כדי לקרות, צריך עוד

 הם ישראל? מדינת בראש מקומם יכירנו שלא
 להם נניח אם סי-סחת. עברי עד אותנו הביאו

 ״ישבתם לשאול. אותנו יורידו הם להישאר,
 אוליבר קרא מדי,״ רב זמן כאן

 ״אין לחברי־הסרלמנט. קרומוול
עוד:״ כאן שתשבו יאה זה

למודיעין? כישלונות
 פוסט, בוושינגטון התפרסם שחלקה סקירה,

 על בהישענות־יתר ישראל את מאשימה
 אינו הסי־איי־אי, לדעת אשר הצבאי, המודיעין

 התפתחויות על בדיווח אובייקטיבי להיות יכול
 היא במיבצעים. לו שיש העניק ללבג וץ,הח

^  המודיעין על ביקורת מותחת ^02^
 ודנה בארצות־עדב הישראלי

לאחרונה. סוכניו בכישלונות

חדש דף

השומר׳ במיתוס
■

א ״כורנוגי״  במיתוס הארץ־לבלי־שוב הי
 בקובציה הטוב החדש, שיריה ספר השומרי.

 רבים שירים מכיל שפרה ש. של כה, עד
 שטוב מה האם הארץ־לבלי־שוב. שנושאם
 הקבוע משתתפנו לאדם? גם טוב לשירים

 משורר־חוקר־מיליונר גילה גראף־אומן
 - תמיד המשתין ממוסד, לא ירושלמי,

 שני על רק - ואסטראטגי עקרוני באופן
 וכמה הים, רק נשאר נשארז מה עצים.

^  מתחת ספורות שלוליות ^0,
 אורזי של עימות לאילנות.

הפינקסים. וקורעי המיזוודות

נאשיסטוהשקל אתה
חינא׳ במוסיאון יפאני

 מאיטליה אריחי־קרמיקה מייבאת נגב־קרמיקה
 על נאבקים בעולם מוסיאונים • לארצות־הברית

 קרמר צ׳ארלם שליעורך־הדין ההדפסים אוסף
 לפיה תוכנית התווה בניו־יורק הכלכלי הציר •

 מיפעלים של בעיות אמריקאיים קיעיםמש רויפת
 של החדש האגף • ישראליים

 ייקרא בחיפה טיקוטין מוסיאון ^
יפאני. פאשיסטי פעיל על־שם ^0^0
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 • שאולי ולדפי לוי לחווה זכר בן — בקרוב
 אייזנ־ תירזה של הבן להולדת אוטו־ביאנקי

 חברות דונסקי וקארין טמיר אנבל • ברג
 מאחורי אבל (בתמונה). טובות

•האב האלוהים: ישמור — הגב •
זהבי. לאה של הבן של התורן

20 תי□ סזר — הורוסקופ
22 ־ס-הולדת - ישראל לילות

26 סקזלרם!סטודלליס — חדש דץז
ו״נשס״ו. אריאל — אומדים הם מה

ספרא, •תיאל ארביב. רינה רגב. אמר
28 רובינשטיין אממן אבירן. שמשן

32 י - תשבצופן
33 תשדת־נבוד - זה וגם זה

34 חשלס בל על — מהחלת רחל
35 קארנל״ן הנסיכה — דון רינוני

40 ר,!כמן ־!סי — חשבון־נפש




