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תי לא אי  מסר בעלי מרואיינים הרנה ם־זיי ר
 ?מזר רפפורט, נרוך־בדוס במו בלתי־אמץ כל־כך

בטלוויזיה, הזמן זה בתוכנית שעבר בשבוע פיע
 היה לא היסב. מובן היה בו״ישי, רוך המראיין,
 מכיוון המידע, את שאב מניין קשה-לנחש

 היחידי כלי־התיקשורת היה הזה שהעולם
 ושהעז פושת־השוחד, את וניתח שחקר בישראל

המתבקשות. הנוקבות השאלות את להציג
 כי אם בסלווידה, רגילה שאינה בתקיפות

 לרפפורט גדישי הציג הראוייודלשנח, באדיבות
 מאחורי מרונן התחמק זה האלה. השאלות את

 על מי השיב לא דבר של בסופו מילים. של מסו
המהותיות. השאלות סן אחת

 שמר או אפשרויות: שתי בין לבתוד לנו נותר
 ברחבי שלו בעיסקי־חשוחד שנודע רפפורט,
ד פילנטח־פ הוא העולם, מ ועל לישראל, בבואו ג

ד .תקע■! ד11< אביו | -ד.באוססדר הנהדו אחר■ ההבו

ההליכים! לביטוי אפעל 1 אמו בעיני קרוי ?שה

16.3.1988 הזה׳׳, ״העולם שער
רעסקינז־נוחכלכיס וזסיננח א־ן

 לשנה דולר מיליון 70 לישראל לתת מוכן היה כן
 אמינה אינה שגירסתו או — ככה סתם כבקשיש,

לגמרי. אוד מסוג עסקים להסוות ונאה
 גס איום רפפורט השמיע הראיון סוף לקראת

 יפסיקו לא ישראל עיתוני אם ובלתי־מוסווה!
לישר מצי לתרום יפסיק הוא אותו, .להשמיץ״

 ש״השמיץ״ היחידי הישראלי שהעיתון מכיוון אל•
 מוסמך עצמי רואה אני הזה. השלם היה אותו

להשיב.
 גאבון, כעיתוני אינם ישראל עיתוני ראשית:
 עסקי- את ניהל שנהן אנטיגואוק או אינדונסיה

 לא בוודאי עלינו. לאיים אי-אפשר שלו. השוחד
 את מפריך הזה האיום עצם שנית: הזה. השלס על

דברת. שאר
 ישיג לא אם תרומותיו את שיבטל שאומר מי
 התרומות את נתן שהוא למעשה מורה משהו,
 להגומשהו. להשיג כדי האלה

סרט על *ך■־
 זו פרשה פוצץ הזד!׳׳ ש״העולם מאז
 מסדי־ שאלה שיציג לקורא מצפה אני כישראל,

 של מיכתב בצורת אותה, קיבלתי השבוע מת.
מחיפה. חרלף עמירם עורך־הדין הקורא
 ,50ה־ שנות מאז חרלף של שמו את זוכר אני
למערכת. מיכתנים כתב באשר

מייכתבו: הנה
 מנסה לביב יגאל של השנונה עסו בעזרת

 פרס, שימעון של שמו את להכפיש הזה השלם
הליכוד. של האינטרס את משרת וצא ובכן־

 עם והליכוד המערך בין הכוחות כאשר כיום,
 ארבעה־חמישה יכולים שודם, כמעט גרוריהס
 מתונה לממשלה לגרום לכאן או לכאן מנדטים
 קיצר ימנית־דתית לממשלה או המעדר בראשות

 של ביוקרתו פגיעה כל הליכוד. בראשות נית
ומייסד. את משרתת המערך או פרס שימעון

מד עריץ  אותו שירא זה(שאני עתון של חללו ו
 כיצד ,1977ב- ב.מהפך״ )1945 מאז ברציפות

 צועק בראשה• והעומדים מפא־י בהכפשת עסקתם
 לשל׳י, הולך אינו שלכם שה״רווו' הוא הגודל
 לד׳ש, חלד אז אלא המתקדמת, זע מפ״ם ר״ץ,

ימינה. ילד והיום
ו ל  יש האם אך נשגבים, דעתנות יש -

העם? בקרב תומכים אלד, לרעיונות
 לא למסת להיבחר שלך הניסיונות הזמו
 — א׳ סוג פרלרנטר היותר אף שעל לך, הוכיחו

ך אחודהחסימה *ז לעבור הצלהת לא מו הנ
 ולאפשר נאש׳׳ף להכיר שצריך מאמין אני גם

 אך משלו, סריגה ובעזה ביו׳׳ש להקים לו
 יהיה לא האם ניתן. לא זה הנוכחית בש־נסטלציזז

בשלניסז להתקדם החוכמה מן זה
 וזזה השלם והמערך, הליכוד בין וימה בכל

 שזה הנחה מתוך גם ולוא במערך, לצדד חייב
במיעוטו״. ״הרע

 תקף שהיה המילה, העותומני בקוגץ־החוקים
 שאמה חכם פסוק היה ,60וד שנות אמצע עד כאן
שנהן.״ בקטנה נוחרים רעות שזי ״ביו

 לשולחדביליארר. דומה שולחן־הפוליטיקה
 אחר לכדור וגורם אהד, כדור על מכה אחה

 והעיתון שאתה מה לצערי וזה למסרה להתקדם
עושה״. לרשותן־ העומד החשוב
ד אן ע הגושא על חרלף. הקורא של מיכתבו כ

 כאן אך אחרת. בהזדמנות עימו אתווכח הפוליטי -
הנהגה. הפרשה לעניץ תשונה לתת ברצוני

חע עצמי את שאלתי  כלי־התיקשורת כל מ
מלה. הפרשה אח להשתיק תחילה ניסו בישראל

ע אני שכנ  מפגי כר נהגו העורמם מז כסה כי מ
 המעדר, של הגדולה הממנה עם לריב רצו שלא

 על החולשה האדירה, הכלכלית העוצמה בעלת
 מטר• ערב בייחוד משוק־הפירסום. ניכר חלק

מערכת־הבהירות. של המודעות
 של בתירוץ ישתמש שכולם לי ברור היה אך

ללימד.״ נעזור אחרת מיס, על להגו ״צריכים
הוה. התירוץ את מקבל אינני הכבוד, כל עם
 הליכוד, מן טוב שהמערך בהחלט מסכים אני

רבץ. מיצחק טוב פרס וששמעון
 המסקנה את להסיק מוכן איני מכאן ואולם

 של מלוכלכים לעסקים חסינות להעניק שיש
אחר. או וה לפוליטיקאי או אחרת, או זו מיפלגה

מו חרלף הקורא  אשד פרשות על במיכתבו ח
 על־ידי שנחשפו ואחרות, עופר אברהם ידלין,
רבים לדעת — תרמו ואשר ז,976נ־ הזה העולם

המערך. לנפילת —
 ראש־ לי קרא אלה, פרשות שחשפנו בשעה
 ״האם אותי: ושאל רביו, יצחק ראז, הממשלה
 ידלץ, כי המערה׳׳ של היונים את לחסל החלטתם

 בצר חוקא ממוקמים כולם היו והאחרים עופר
מיפלגתס. של היוני

 שאיננו שב, כאן זאת אומר ואני אז, לו אמדתי
 למישהם או למישהו חסינות להעניק מוכנים

להוד. וזה לחור זה הפוליטיות. דיעותיו בגלל
 וברפובליקה בננות. לרפובליקת נהפוך אחרת

ימני. רודן בסוף יתגבר בננות,

)3 מעמוד (המשך
 האלה החביבות לצעירות שיניחו הזמן הגיע

 עד בהם שינברו בלי הפרטיים חייהן את לחיות
סוף. אין

 העיתונים באחד לקרוא הספקתי כבר החודש
 אחר ובעיתון אחת זמרת של הראשונה הווסת על
 בזה מודיע ואני אחרת של הראשונה ההפלה על
 הזמרות של קולותיהן את לשמוע מעדיף אני כי

ביותר). קורותיהן(האינטימיות את לקרוא מאשר
תל־אביב ימסל, עמי

א ח ל מ ט ש ל א ר ר ה בחו
 כדורגלני נשות היעדר השפעת על

 טיב על מסעותיהם, בעת הנבחרת
וספורט: (״מין במיגרש ביצועיהם

הזה העולם נשים", בלי נבחרת
2.3,88.(

 לטאטא החיים, תחומי בכל נוהגים, בארץ
 נושאים ובמיוחד שונות בעיות לשטיח מתחת

 זה ובעניין ועדינים. רגישים משום־מה הנראים
 מיתר במאומה שונים אינם הספורט עסקני

 בחול ראשיהם את טומנים הם גם העסקנים.
להם. נוחים אינם כשדברים
 האם דיעה לחוות מתיימרת שאיני למרות
 השחקנים וחברות נשות שבהבאת התועלת

 ההוצאה את מצדיקה היתה באוסטרליה למחנה
 מקום יש בכך, כרוכה שהיתה הניכרת הכספית

 הזה והעולם זאת בסוגייה יסודי ציבורי לדיון
הנושא. להארת נבדה תרומה בכתבתו תרם

תל־אביב בן־יהודה, שושנה

חוזרת ב1ש והמנגינה
 אומות שתי המשרת אחד הימנון על

הזה העולם בלאדי״, (,,בלאדי,
9.3.88.(

 היחיד המשותף ההימנון אינו בלאד׳ בלאד׳,
והפלסטינית. המצרית אומות, לשתי
 נטשה השנייה מילחמת־העולם אחר קצר זמן

 ההימנון בתור האינטרנציונאל את יוגוסלביה
 הימנון תחתו לעצמה ואימצה שלה הלאומי

 לא העתיק(״עוד הפולני להימנון זהה שמנגינתו
אחרות. מילים עם כמובן פולין"), אבדה

 למעשה, היא, הזאת שהמנגינה מעניין
 הפאן- התנועה של שיר־חרות של המנגינה
 שמקורה הקודמת, המאה סוף מימי סלאבית

 הרפובליקה כיום (שהיא דאז בסרביה דווקא
יוגוסלביה). של הפדראלית ברפובליקה הבכירה

חל־אביב שרטר, עוזי

שר ר קור! ק צ או ל
 של מסויימת מישפחתית קירבה על

 העולם (״אגשים״, יום־הולדת חתן
).9.3,88 הזה

 יום־הולדתו על הדיווח את מנצל אנשים מדור
 כדי המנוח) אלון יגאל קורן(ממקורבי דני של

 של הגיס הוא קורן שדני ישראל לעם להזכיר
רות). קורן, של לאחותו (הנשוי שר־האוצר

 קורן לדני חדש דבר איננו לאוצר קשר אבל
 הלא ניסים). הגברת לאחותו, לא גם (וכמובן
 שקל על חלם לא עוד גיסים משה שבהם בימים

 קורן, יצחק ורות, דני של אביהם היה כבר חדש
).1963־1961( ישראל בממשלת שר־האוצר סגן

נהריה קולי, עמדי

ורגליים עיניים גם
 שעורכת יוצאי־דופן ביטוחים על

(״תמרורים״, לוידיס חברת״הביטוח
ה העולם ).9.3.88 הז

 עוסקת הלונדונית לנידס חברת־הביטוח כאשר
 מסתפקת איננה היא לא־ימיים בביטוחים

 כביטוח שיגרתיים מיקצועיים סיכונים בביטוחי
 של חוטמיהם או זמרות־אופרה של קולותיהן

יינות. מריחי) נכון: טועמי(יותר
 את מאוד להרחיב לנידס מוכנה הצולך בשעת

 תמורת כמובן מיקצועי, סיכון של המושג
 לנידס, ביטחה למשל, כך, המתאימה. הפרמיה

 טיילור אליזבט של הסגולות עיניה את בעבר,
גרייבל. בטי של המשגעות רגליה ואת

חל־אביב ברצקי, חיים
• • •

ה אר ל ש אחוזים ש
מדור בעלת של החשבון ידיעת על

 העולם זה״, וגם זה (״גםהזה נהעולם
).9.3.88 הזה,

 50094, של חיסכון על אבל חיסכון, חיסכון,
 טרם הפסח) לפני הנכון בזמן עציצים (כשקונים

 שכל שמי, דניאלה אצל מופיע אמנם זה שמעתי.
 נוגד זאת, בכל זה, אבל עליי, מהימנה שלה מילה

החשבון. תורת חוקי את
 של זה הוא האפשרי המינימאלי החיסכון

בחינם. יעני, — 1009,!
 את מקבל שאתה פירושו 5009־? של חיסכון

 ועוד בחינם העציץ) זה, (במיקרה הסחורה
 כדי מחירו(אוליי, את פעמים ארבע לך מוסיפים
אותו). שתיקח
 העציץ, שמחיר לבך התכוונה ששמי מניח אני
 פסח, ערב ממחירו חמישית הוא הפסח, מן הרחק

 בבית־הספר עוד שלמדנו החשבון תורת לפי וזה,
.809? של חיסכון היסודי,

׳חשלים סיטון, יוסף

ר פ ס והמיליונר ה
 (״יומן מושאל לספר הקורות על

ה העולם אישי", ).17.2.88 הז
 כאשר שצחקתי כמו כל־כך צחקתי לא מזמן
 שאל כיצד אבנרי אורי של הסיפור את קראתי

 .ועדת־ של הדוח את נמרודי יעקב המיליונר ממנו
איראן־קונטראס. פרשת על הסנאט

 החזיר נמרודי האם סקרנות: מלא אני ועכשיו
עבורה שילם הוא ואוליי הספר את בינתיים

חיפה רוט, דויד
זה. ולא זה לא •

ם ימני סמן חי ט ש ם ל שי הכבו
 צה״ל לחיילי היאה ההתנהגות על

הכבושים. בשטחים
 הקרב, אחרי שהשיר הראוי מן להערכתי

 הימני הסמן יהיה הוגו, ויקטור על־ידי שנכתב
 הוגו מתאר בשיר בשטחים. החיילים להתנהגות

 שבכמה קרבות, בעת גם נדיבות־לב, של דוגמה
אביו אל בצעירותו ;התלווה עת נוכח מהם

הקרב אחרי
 ונשוא־פנים, טוב־לב ה;ה, נבוז־חיל אבי

 חאחריס מכל שאהבו פרש בלווי
 ורהב, עז השופעת ונפשו נבה־קומתו בגלל
 הקרב, בשדה בערב סוסו על רוכב ה;ה

 היום. !־ד שעליהם חללים ה;ה מכסה והשדה
 בפתאם חרישי רשרוש בדממה בקע ובדסדוסי־האפלה

 המובס, מצבאו נטוש ספרדי של קולו ה;ה זה
 מפלס. שביל לשפת בקשי ומזדחל בךמו מתבוסס
 החיים, מארץ נגזר בבר חציו שפוף, מתבוסס

 רחמים! מים, מיס, דומה: ומלמל
 הנאמן לפרשו הושיט עליו, לבו שנכמר אבי,
 במלכסן הסוס אכף על תלוי שה;ה רום של נאד

 המקפח. לפצוע משקה הב - וצוה
 ושתת הצז־ה פנה שהפו־ש בשעה לפתע,

 ,1המורים מג!ע הבךנש אליו נטה
 הפרומים, בבגדיו עדין שלפף באקז־חו אחז
 2"כדסבהר וצעק: אבי של למצחו בון

 רבה בעצמה כובעו צנח העז מהירי
 פחז־ני. בזיז לאחור נרתע הסוס -אף

אבי. אמר לשתות, זאת בכל לו תן -
ם נו) ם כינוי - המורי שבטי  שכבשו הערביים ל

ת בימי־הביניים והמערב. ספרד א
ת. מילת־ישבועה - כרמבה )2( בספרדי

הוגו של השיר
הננרל של הבן

 על ללמוד יכול היה ומהם לספרד, הגנרל
תל־אביב סער, הניד אכזריותו• ועל מילחמות

הקרב אחרי השיר • א ר  תורגם מיסגרת) (
ר על־ידי לעברית  בספר ושובץ לוי שלמה הדי

 בשנה לאור, שיצא הוגו, של נבחרים שירים
סער. בהוצאת־הספרים שעברה,

ת ב תו ת כ כ ר ע מ ה
 למערכת לכתוב המבקשים קוראים

 בכתובת לדייק מתבקשים הזה העולם
 תל־אביב, ,3 גורדון רחוב המערכת:

.63458—מיקוד
בט לפנות גם ניתן הצורך בשעת ,

 — בפקסימיליה ),03( 232262—לפון
 ובטלקם ,2009 מנוי .972־3־245242
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