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אברהם בגי
 הנכונה המשותפת ההגדרה על

נוראה", (״אהבה וערבים ליהודים
ה העולם אישי״, ״יומן ).23.3.88 הז

 וייסוד דיין רות על המספר בקטע קראתי,
 וערבים, יהודים בין רו־קיום המטפח האירגון

 משותפת הגדרה חיפוש אחרי כי נשיאתו, שהיא
 זה רעיון להמחיש הוחלט וערבים, ליהודים
״בני־שם". בסיסמה

 מדי ככללית לי מצלצלת ״בגי־שם״ ההגדרה
 ״בני- ההגדרה את במקומה להציע וברצוני

 ואפקטיבית מרשימה הגדרה לדעתי, זו, אברהם".
יותר.

נימוקי: ואלה
 בני צאצאי שניהם הם והערבים היהודים

וישמעאל. יצחק אברהם,
 ״ויגווע נאמה גם כ״ה> בראשית(בפרק ובספר

 ושבע, זקן סובה, בשיבה אברהם וימות אברהם
עמים!)." עמיו(שני אל וייאסף

חיפה בן־דויד, אהרון
• • •

אדום אור
ם בנושאי מרצים של טיבם על  סמי

 העולם מונה", של (״הטראגדיה
).6.4.88 הזה

 זילברשטיין מונה של סיפורה את קראתי
 מוכרחה ואני אדווה, נעמי של מעטה המנוחה,

לליבי. נגע הסיפור כי לציין
 עובר שבה דרך־היסורים את האיר הסיפור

 כי להבין נותן גם הוא אך חייו. במשך נרקומן
 היו לא בשעתו מונה שסיפרה הגמילה סיפורי

 דבר, של בסופו הרי, נכונים. היו לא וגם רציניים
מסמים. מתה היא

 אדום אור להדליק צריך גם הזה והסיפור
 ובנוער בנרקומנים לטפל האמורים במוסדות

 מונה, כמו שאשה ייתכן כיצד כי לסמים. הנמשך
 בבית־ספר נערים מול תשב מסוממת, שהיתר,
 אישית להצלחה כדוגמה עצמה את ותביא

לשיטות־הגמילה?
 הייתי לא מתבגרים ילדים לשני כאם

 תרצה מונה כמו שדמות אופן בשום מעוניינת
שבסמים. הסכנה על ילדיי לפני

תל־אביב פרידמן, תלמה
• • •

!מיקצועית מקסימה יפהפיה,
 ירדנה עמיתי של הביקורת טיב על

ה העולם (״ירדנוויזיון", ארזי  הז
30.3.88.(

 ירדנה על שירדו הזמרים כל את להגדיר צריך
ש כמו בדיוק ומקנאים, כמתוסכלים המקסימה

 אמר: ארזי) ירדנה של האישי מזור(מנהלה ,גבר
עוברת!״ והשיירה נובחים ״הכלבים

 שבמקום אלה, בזמרים להתבייש צריך העם
 וזה שלילית, ביקורת מעבירים לזמרת, לפרגן

 והמחזיקים אותה המעריצים אנו, אבל מאוד. חבל
 טוב, מה ראשון, מקום אם אומרים: אצבעות, לה

הבאה. בשנה אולי אז לא, ואם
 כהן יזהר היה זה בנושא חכם הכי והבן־אדם

 שיר שרה לא ירדנה טעה. הוא אחד בדבר ורק
ישרא שירים ארבעה אלא רומני, שיר ולא ספרדי

 שאין מסיבה הוא שלהם שהמיקצב יפהפיים, ליים
סוף. לה

 יפהפיה, היית את בהצלחה! ארזי! ירדנה ושוב,
 תהיי גם שכך בטוחים ואנחנו ומיקצועית מקסימה

 שלא — חשוב והכי בהצלחה אז באירוויזיון.
 בונות לא שהן לביקורות, להתייחס ולא להתייאש

מרוע־לב. ונובעות
ירושלים ארזי, ירדנה של מעריצים

מוטורית אכזבה
תל־ מרצדס מכונית של טיבה על

־ (״אוטו אביבית דולר", אלף 260נ
).6.4.88 הזה העולם

 ככתבו באיטליה, שוהה אני שנים כשלוש מזה
 במיקרה טורס. והאופנועים המכוניות ירחון של

 בשקיקה קראתי הזה. השלם גליון לידי התגלגל
 את לילות־ישראל במדור ראיתי וכאשר מילה כל

 לעצמי: אמרתי דולר", אלף 260ב־ ״אוטו הכותרת
 הסירה העברית העיתונות הגיעו! המשיח ימות

 בעיתון מכוניות על לכתוב מותר וכבר הווטו את
עיתון־מכוניות. שאיננו
 של (מרצרס ״המדהימה" המכונית על אך

 לי סיפר לא זיתוני) דני התל־אביבי איש־העסקים
 לא מה, אכזבה! איזו דבר. וחצי דבר הזה השלם

או ספוילרים שלל הכנפיים? על ניקלים היו

ה העולם 2643 הז
)4 נעמוד (המשך

תד״ן מבוקש
 דמיאניוק ג׳ון של עירעורו יידחה אם

ה ובקשת עליו שהוטל לעונש־המוות
 כמה יתעוררו תאושר, לא שלו חנינה
 בזמנו שעלו לוגיסטיות, בעיות וכמה

 של להורג הוצאתו בעת גם ^
 תצ- ישראל אייכמן. אדולף

חדש. תלייו לה למצוא טרד ^45^

ת תב האחורי: השער כ

אמי סיפור כסידרת־טלוויזיה. החיים
 מסידרת־טלוויזיה כלקוח הנראה תי

רו בצוותא משורבבים שבו בהמשכים,
שמ פשע ידועים, אישים מאנטיקה, ו

 חשיפה כל-יכולים. חשאיים תים
 ברוריה של לסיפורה ראשונה

 גם הידועה מיימון(בתמונה^
אטלס. מור הפרופסור בשם

4 0
אמו את מכו

שהת פרוטט, אדם עורך-הדין של מותו
 המהלומה היה לא השנה, בינואר אבד

 פרוטט הקשישה. אמו על שהונחתה היחידה
שיע־ על אמו את החתים גם

 הפרטיים חשבונותיה בוד 49? ך
^3 4 הצנועה. דירתה את ומישכן ^1

אחות אופות
 חזרות וחרדות, פחדים ומגוחך, זעום שכר

 מנת זוהי - ימי״לימודים והפסד מאומצות,
 שפנו ילדים של חלקם

ן1 | #  בכל אך אופראית, לקאריירה 2
מנוצלים. מרגישים לא זאת

שלמה מישנט
בישר ילדי-בראזיל של מאמצות ״לאמהות

 יעקב עורך־הדיו הכריז לדאוג." מה אין אל
 הוריה את המייצג סידי,

 שאטה הילדה, של המאמצים
נחטפה. כי טוענת הביולוגית

בכלא -ביטחוניות״
הביטחו האסירות על מספרת אדווה נעמי
 מערכת־היחסים על נווה־תירצה. בכלא ניות

 היחסים על ביניהן. מקיימות שהן ההדוקה
האחרות, האסירות לבין בינן ^

הסי־ ועל וערביות יהודיות
^ ^3 לכלא. אותן שהביאו בות ^4

■ ■

בפנוכו

העבודה נבראות
 על ריק. שכיסו כקנגורו מיפלגת-העבודה על
 על ריקות. ומיגבעות קוסמים נים,שפ

 של המעופף הקירקס מסעות
^8*2^  אש של עמוד ועל שולץ גיורג' ■

מדמיע. גאז ותימרות צמיגים

ונהת שועלים על
 שיט- שועלי • הנוסטלגיה של מסך־הערפל

 מכפר המורה • פרה של בזנב ומעשה שוו
 נגד ומסריח ירוק ונוזל ג׳סיר ^ 9 ^
 לועזיות מילים • פרעושים £ ■ 0
^2 מזל. של עניין בעיקר הן ^1

אחו באור
 בתחילת מחול חורי מכרם שפירסם הכתבה

עול סערה עוררה בדצמבר ההתקוממות
 את גדשו בכתבתו סיפורים שלושה מית.

 מציג היה הוא היום הסאה.
 בינתיים אחרת. הדברים את ^ ■ ■

בהעיר. עבודתו הופסקה

 • למאדים בטיסה בינוני שתיין של מונולוג
 עד בקושי המגיעים הקטנים תנאי שיפור

 כותב לוי שם־טוב מדוע • וכניםהד ובהלג
 הישראלי הקולנוע • שירים!

 העוצמה • חלום בגדר ^ י9^9
ארובת־רדינג. של הפאלית

 מצקין דריה נפגשו היכן
א • ציייס! וציבי ב  אבן א

 מי • הנעלמה והמריצה 1
 לבין (בתמונה)חידה אורלי בין ותהיכר ךער

 ומה • לפין! רוני הפרופסור
 תפוזים אשכוליות, בין הקשר

© ליאור! ועמית אייזן לציפור ^3^

והשקל אתה

בשניוות קיבוץ
 מישרדו הוצת מדוע • ומי במי ומי המי על
 המישטרה אין ומדוע • רואה-החשבוןז של

 שמואל • גניש! שלום את להסגיר בקשתמ
 קיבוץ על • ידע מוכר ועקנין

)9  וקשיים • בשכירות העובד 0 §9
בארצות־הברית. לתיירים

חח:1₪ 777/77*7 7/77
 לבטוב אבל הולכת, וטובה באה טובה

ם • נשארת לעולם  נראו • והאינדיאני אד
ס - בלוס־אנג׳לס ביחד רי  והשחקן סלע אי
ב של מהתיטרוקת יצא ומה • גוטנברג סטי

• זיקרי שוקי - שאולי! דנה
רענן - השמועות למרות ■

^ ^ ביחד. עדיין לוריא ותמר ^2^

שלא הווו
■וסו את ידע

 חוסכת אינה המפד״ל של הוותיקה ההנהגה
 לא ״טאקטיקן החדשה. מזו ביקורתה את

 בומבסטית, דמות עיניים, מגלגל הגון,
 חלק רק הם אלה פתחים." על חזרמ

לשח־ המיוחסות מהתכונות
 של בהצגה הראשיים קנים

הדתית-לאומית. המפלגה

ההתפייסות
 אל־אסד חאפט׳ בין רבת־השנים היריבות

 את לפלג אסד של וניסיונו ערפאת ויאסר
 אבו- של הריגתו עם לסיומם יעוהג ש״ףא

 על שהחליט מי אך ג׳יהאד.
 לקח לא כנראה הריגתו

בחשבון. זאת התפייסות

מתון נץ
 בנוף יוצא-דופן מתנחל הוא כץ יעקוב הד״ר

ם. גוש של והרעיוני האנושי  בראיון אמוני
ה העולםל  הגיע כיצד מסביר הוא הז

 לסגת ישראל שעל למסקנה
מהשטחים חד״צדדי באופן 8

ובעזה. בשומרון הכבושים

ש דף חד

הבארות מרעילי
 הייעוץ מוועדת התפטרו ומבקר משורר

 הבינלאומי השירה פסטיבל של (המערכת)
הצטר עמיתיהם בישראל. להתקיים שנועד

 עימו. השמור מטעמו אחד כל - אליהם פו
 הטעמים מיספר כן המתפטרים כמיספר
 של החריפות תגובותיהם מזה. זה השונים

 מטה ראש״הממשלה, דובר העיתונות,
 הסופרים אגודת והנהגת ארבעיםה גותחגי

 את לעניין עשויות העברים
# 9 9  מא- פחות לא הפסיכולוגים 9

העתידי. ההיסטוריון את שר

הארמנית השואה
 העם טבח התחיל 1915 באפריל 24ב־

 וחצי מיליון נרצחו שנים חמש תוך הארמני.
 בתורכיה הארמנית האוכלוסיה ארמנים,

 ברחבי נפוצו ניצולים מיליון וחצי חתהנמ
 הגיעו הטבח שרידי העולם.

^9 9 4  הם השבוע לישראל. גם 9
^3 שלהם. יום־השואה את ציינו ^£

כל
מסיבות
ישראל

מ בזיהוי חידון
דוגמנ טוסים,

בש והררי יות
 במטיבת רים

 מסי- ועוד • בן־גל שלווה של יום־העצמאות
ט לבלה והפעם - בת״הפתעה מנ א  שתי • די

 ליוס-ההולדת קונדומים ושלושה ברשותמי
 ומישפחת • נגר יהודית של

9^9 9  הבת - ושמחה צהלה בנין 9/
מתחתנת. (בתמונה) יעל

הקבועים: המדודיס
 סוסןר׳ח אסבר, — מיכתםיס

 מילים — העורך איגרת
 הקשח — הנדון

 מביש משה! — במדינה
 ר־ננח״ם ובים — תשקיף

 ממר זה - אישי יומן
 מפוויע דיסיזן — אנשים

 כץ ב1יעק ד־ר — השבוע ראיון
 >0!1נ! - והעקל אתה

 ליפשיץ. הרצל - אומרים הם מה
מלמיליאן. שרי אמיאון, אימן
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 18 פרס נ׳(׳ אמיער. עמוס סקא.1נל עסי
20 ישראלי מיתוס — קולנוע

21 הנשים מצב — זה וגם זה
22 לפיס יפוח - ישראל לילות

28 השירה פסטיבל — חדש דף
שבץ 32 , - ת

 32 נובה סטר שוי — לרותי מיבתבים
33 שזר של היד — דדרוסקום

 34 השר□ בל על — מרחלת רחל
35 נתפחים אשבורות — רון רינוני

42 למאדים טיסה — פסנובו
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