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בחשיבה אור

ה. העולם עורך דברי על הז
 ביותר הקשים בימים ובמיוחד לפעמים,

 הנולד את הרואים יחידי־סגולה קמים לעמנו,
 אבנרי, אורי דברי גם כך גדול. בקול ומתריעים

 שתרומתו חוששני לדאבוני, אבל, בחשיבה. כאור
 הדברים פני את תשנה לא והרוחנית המוסרית

ההיסטוריה. מהלך ואת
 הצליחו לא הגדולים נביאינו אפילו ...הרי

 שנאמר: כפי לטובה. עמנו גורל את לשנות
ישמעו. ולא אוזניים יראו, ולא להם עיניים

אנג־לס לוס ברוט, ח

הצימר שיטת
 של בטיפולו מטויימים יתרונות על

 העיראקי בצינור־הנפט פרס שמעון
עם יחסיו על פרס ייחקר (״האם !*

ה העולם רפפורטד  16.3.88 הז
והלאה).

 שמעון יצר העיראקי בצינור־הנפט בטיפולו
 להשפיע הצריכה, ואולי העשוייה, שיטה פרס

המדינה. ניהול דרך על מרחיק״לכת באורח
 כלכליות, בבעיות שלטיפול הוכיח פרס

 בפרשת שזורות אלה (וכל ומדיניות ביטחוניות
 ביועצים בשליחים, כשגרירים, צורך אץ הצינור),

 היקרים מנגנוניהם על ביטחוניים, ובמוסדות
והכבדים.

 באנגלית לשרבט בבית, לשבת צריך הכל בסן־
 נייר־מיכתבים על־גבי פתקים תיכון בית־ספר של
 לשועי- עשירים יורדים בידי אותם ולשגר זול

ב, י. מסתדר. והכל מדינות ג תל־אביב ש

בירושלים סצינת־פתיחה
את שיקדם יוצא״דופן אירוע על

לפלסטינים. בינינו השלום
 את שהסברנו בגלל בא לא מצריים עם השלום
 בא שסאדאת מפני אלא יותר, סוב עמדותינו

בשט שנוצר העגום המצב נוכח לכן, לירושלים.
 ללא הדברים פני את לשנות מאוד קשה יהיה יחים,

יוצא־דופן. אירוע
 האומות ארגון מושב העברת היא: הצעתי
 האו״ם שרעיון עוד ומה לירושלים, המאוחדות
 וגם הרוסים על במיוחד אהוב אינו בניו־יורק

נמאס. לאמריקאים
 לישראל הפלסטינים בין חוזה־השלום וחתימת

 האומות ארגון ליישוב סצינת־הפתיחה תהיה
אננ׳לס לוס הד, יהודה בירושלים. המאוחדות

• • •
העברי העט

העורך", (״איגרת נפוצה שגיאה על
ה העולם ).23.3.88 הז

 עמירם הקורא החיפאי, עורו־הדין של כבודו
 השלם עורכי כבוד וכנ״ל מונח במקומו חרלף,

 במיכתב־ההגנה חרלף, כתב אכן אם אבל הזה.
 כתב של השנונה" ״עטו ועל פרם שמעון על שלו

 פרס) את חרלף, של לדעתו הזה(שהכפיש, העולם
 שגיאה להשאיר החליטו הזה השלם שעורכי או

 מתוך או בורות מתוך במקומה, זאת גסה לשונית
 זה הרי בפרס, המצדד קורא בכך לבייש כוונה

ייעשה. שלא מעשה
 כתב של העט ואם זכר. ממין הוא העברי העט
 בשום שנון. עט הוא שנון, עט הוא הזה השלם

חל־אביב בר־נתן, יורם שנונה. לא אופן

בבר אז בבר, אם
תפ ממלאי של הערבית הגירסה על

 העולם (״הנדון", תנ״כיים קידים
).23.3.88 הזה

האב בתיאטרון לשחק מבקש אבנרי אורי אם
 והפלסטינים החדש פרעה הוא רבץ יצחק בו סורד,

 גם שיקפיד הראוי מן אז החדשים, בני־ישראל הם
הקטנים. הפרטים על

 משה ■תפקידי ממלאי הערבים את לכנות למה
 נקרא הזה הצוות הלא ואהרון? מוסא ואהרון,

 ספר של הערבי בנוסח והארון(ראה מוסא בערבית
פתח־חקווה כהן, אשר שמות).

הפגר בתפקיד הרקדן
 רקדן־הבאלט של רב״גוניותו על

 הזה העולם (״תמרורים״, נוראייב
23.3.88.(

 שקראתי עד בורותי. על להתוודות חייב אני
 של 50ה״ יום־הולדתו על הקטע את הזה בהשלם

)4 בעמוד (המשך
2640 הזה העולם

ה המגיעים

ס

ההדמי: השנור כתבת

מיקי של קווהשפע
 הגהנים 150 רשימת את חושף הזה״ ״העולם

 העניק המנוח אלבין שמיקי ממתגות*החיגם
 חיל״האוויר למפקד 5000(מ־ רחבה ביד להם

 לאיש אלף 100ל־ עד הוד מומי לשעבר,
 ולא חקרה המישטרה יזגל). ישראל הטלוויזיה

 היו מה עניין. טגר המישפטי היועץ פגם, מצאה
 של קרן־השפע מאחורי האמיתיים מגיעיםה

 הקריטריונים היו מה אלבין! מיקי
הבנ חשבונות לניפוח אלבין של

החדשים! העשירים 150 של קים
האחורי: השער כתבת

מונה שר הטרגדיה
 זילברשטיין, הרמינה) המלא: בשמה (או מונה

 ,60ה* שנות של תל־אביבית נערת״זוהר ,40
 נמצאה גופתה לעולמה. שעבר בשבוע הלכה
 לא מותה וסיבת בדירתה ריקבון במצב

 מדי! יותר אחת מנת־סמים נטילת ברורה.
 אדווה נעמי סופית! ייאוש בשעת התאבדות

 מונה, עם השנים 20 בת היכרותה על מספרת
ה־ על נפילותיה, ועל עליותיה על

 שמהם הסמים, ועל בחייה גברים
להיגמל. מעולם הצליחה לא

הוא: והמנצח
שמיו יצחק

 מה לו אין סחורה. ללא רוכל הוא שולץ ג׳ורג׳
 אחת תוצאה אבל קונים. גם לו אין ולכן למכור

 לזקוף יכול שמיר יצחק ליוזמתו: היתה כבר
 כמי חסידיו בעיני נראה הוא גדול. ניצחון לזכותו

ה הענק מול לקום שהעז
גוליית, מול כדויד אמריקאי

לעזאזל. ללכת לו ולהגיד

ס* 1111* ,ג ועוונו/
כנף־הבגד

ההיסטוריה שר
 ש־ ההזדמנויות את ומונה חוזר אבנרי אורי

ההת נוכח שגם סבור הוא אך הוחמצו,
 לא עדיין הכבושים בשטחים קוממות
 בננף־הבגד לתפוש ניתן עדיין מדיי. מאוחר

 את להחמיץ לא בדי אולם ההיסטוריה. של
 ההזדמנות את אולי, האחרונה שעת־הכושר

 בין שלום לכונן ההיסטורית,
 דרוש לפלסטינים, ישראל
דימיון. ובעל גדול מנהיג

 ר בחו״ ■שוארים
[388 דגם

 קורט את רק לא בווינה פגשה ברק רסנה
 שם, פגשה היא קרייסקי. ברונו ואת ולדהייס

 :1988 דגם בחו׳׳ל, ישראלים שני גם היתר, בין
 לחפש שהלך הבימה שחקן זינגר, גירעון את

 ואת מאושר בך כל נשמע ולא בחו״ל פרנסה
 למעמד־ ראש־הממשלה יועצת שימחה, אתיה

 מצבורי־מרץ בעלת האשד״
 לא המוקדשים בלתי־נדלים,

ביותר. חשובות למטרות תמיד

המרחרח רחל
מרמחת:

 נ־ ביותר החם האייטם
 אסתר הזמרת גוש־דן:

והשד (בתצלזם) שמיר
הרכי • גזית גבי רן

 לפסח: הכשרות לויות
 ה־ • בצמרת הריונות

 חברי־ נשות עם בעייה
 לרוץ הרוצות כנסת

וההפי־ • הבאה לכנסת

אד רחזוו
מטו .ו7ם

ה בראיון מספר, צנחנים, מ״מ שרון, יואל
 יום- במילחמת הקשה פציעתו על שבוע,

 בעת הרגשתו על סואץ, על בקרב הכיפורים,
תו שהשאירה הפציעה, ת משותק או מהמו

תו קרב. הלם הסרט, על ומטה, ניים  ביים או
תו ש ואו  בקרב נפלו שרובם לחיילים הקדי

ה עצמו: שיקם השב דרךוה הי  שאני ברור לי ,
 ל- מטר, 1.70ל־ לחזור צריך

 עי־ בגובה לאנשים הסתכל ■ ^ ■
א ניהם ל הביצים!״ בגובה ו

חן רינוני

ההוא, עם
 מישהו, סתם היה הוא שהפעם

מישהו. כבר הוא עכשיו אבל

 מי • דמי־מזונות? לחודש שקל 6000 מקבלת מי
 כבד־הגוף? מאיש־העסקים הפרידה מן התאוששה
 עמוק גרון • בתצלש) רדד, סוניה (התשובה:

 • גאון אורנה של הלא־זוהרת פרנסתה את חושף
 דחי- מתכננים כבר קושניר ואבי דטנר נתן
 לכשתלדנה עגלות־ילדים, פת ^ ^ ^

 העומדות ההרות, נשותיהן
ברזמנית. יותר, אד פחות ללרת,

 אחת
יודע מי

ה המועמדות מבין מי
 וזד החרוצות מוכשרות,

 ב־ תזכה אינטליגנטיות
 מחוז- פרקליטת מישרת
 שעדנה אחרי המרכז,

 המקום את פינתה ארבל
 בבית- כס של לטובתו

 שניט נורית זאת תהיה האם המחוד? המישפט
 הצעירה (בתצלום) ביילץ הלנה הרצינית,

האד־ רג׳יניאנו קלרה והזוהרת,
 רבורין פנינה אולי, או, מונית

אופי־הברזל? ובעלת הנמרצת,

,שמחת■
נשבושתיר

 האיש קרייסקי, ברונו בחשבון״נפש מגלה
 הוא בווינה. ברק לדפנה אוסטריה של החזק

 אחת, בעין בריאותו(עיוור על לה סיפר גם
 יורשו על בכליות), בעיות גבוה, דם לחץ

 (״הוא וראניצקי פרנץ הקאנצלר הנוכחי,
 פגישתו ועל פלייבוי!״) קצת

 מאיר גולדה עם המאכזבת
בחוסר־נימוס!״). נהגה (״היא

חדש דף
ותחתונים עליונים

 סובבות האנגלית הספרות של הטראגדיות מחצית
 של ספרו על ל״שיכר". ה״עוגיות' משיכת סביב

 אלה בימים שהופיע ושיכר" ״עוגיות מוהם סומרסט
 תל־ כאילו מגלה נאטור סלמאן לעברית. בתרגום

 אזרח כאילו עצמו הוא שבה אביב
1  בעזה פליטים מחנה תושבי אבל ■7

בני־אדם. כאילו לא אפילו —

 והבע״ה האבן
הדמוגואנית

 בהנהגת המשורר דרוויש, מחמוד של שירו
 כביבול הנחית כאילו סערה, עורר אש״ף,

 בישראל. לרודפי־השלום אנושה מכה
 וח״כ וכל מכל בתגובתו זאת מכחיש דרוויש

 ערבית לספרות מרצה גם שהוא פלד, מתי
 על השיר את מנתח באוניברסיטה, חדישה
 ומסיק השונים העבריים תרגומיו ארבעת
 לזעם וחזק כן ביטוי בעיקרו הוא שהשיר

 איננו והוא בפלסטינים ההתעללות על אדיר
 כיצד מגלה גם פלד פוליטי. מאניפסט

 במישחק- דרוויש, הצליח
 ביו לקשר מבריק, מילים
הדמוגראפית. והבעייה האבן

כחודלבן כדורסל
 העונה בגביע־המדינה; זכו הם שנה 12 ״פני
ם ה בשנה הארצית; הליגה אלופי ז א  יעלו הב

ת לליגה מי אז הלאו א אולי ו  הפועל־איתן־ תבי
ם כדורסלני קבוצת .בת,  נוהצ־ הקיבוצניקי

ה קץ פון, צי קאיז שפש־ לאמרי
ו־ הישראלי בכדורסל תה

כחול־לבן. לכדורסל נזכה,

מתאבדים* הם גווע
 שהיו הרבים ההתאבדות למיקרי הטיבות מהן

קשו הן האם אתיופיה! עולי בקרב באחרונה
 חדשה! לשפה הקשות! הקליטה לבעיות רות

 התיס־ טבעים האם או מנטליות! להבדלי
< 11 בלימודים מכישלונות בולים  שעזבו על מריגשי-אשמה או ו

באתיופיה! מישפהותיהס את

 21 תדתאיס אתקזן־דל!! — זו! וגם זה גם
 22 בדסקזטק צפוף — ישראל לילות

 24 ה1כארמ הסכסולשת — המרחלת רחל
 25 ברהיטים סשריטוח כסף — דדן רינוני

 26 היחיד הח!פשי האדם — חדש דן!
 28 הרביעי הדיבר •החוות — תמרורים
 לפסל מצליח מ׳ — תשבצוסן

 32 אותיות) 3( הכינרת את
 32 הנוסחלוגית פרס — לרותי מיכתבים
 33 הרע והיצר הפזב היצר — הורוסקום

 34 קשה טראומה — קולנוע
36 קרייסק־ ברונו - חשג.יךנםש

הקסעים: המדורים
 3 חלד אלף 200ב־ טין — מיבתבים

לירה אלף סיפורי — העי־רד איגרת
 4 ודלה

 5 איר!״. - הנדון
 6 ונעוח־האלה (טר־הפתזיס — המדינה
ם רמקול — תשקיף  10 בע

 11 עראוח אסוסיאציוח — אישי יומן
 12 ססורסיס שמות — אנשים

שחן. יואל - השבוע ראיון
 14 צנחן!בימאי

18 לישראלים געעעיס — אומרים דיס מה


