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י  העולם זה, במדור לא־אחת שהסברנו מ

א נכון. מעות על להקפיד משתדל הזר,  מודע ת
ף שאפשר לכו  יציקתו על־ידי מידע ולעוות איי

ססויימים. לשוניים לכלים
 על ״התקפת־קוסנדו בין גדול הבדל שיש ברוד
 או משולה׳׳, על ובין.התקפת־מחבלים מטולה״

 את לשחרר כדי לישראל אנשי״גרילה נץ.חדירת
 פיגוע־ לשם טרוריססים ובין.חדירת חבריהם'
 אותם הם אלה — העובתת מבחינת מיקוח'.

 על ההשפעה מבחינת אך עצמם• המאורעות
מאוד. שונים הדברים המידע, ושליטת הקורא

 היא המינות לגבי הקשות הבעיות אחת
ו״נאצים'. בתוארים.פאשיסטים׳׳ השימוש

 השימוש מפני מאוד חזקה רתיעה בארץ יש
י אלה במילים ע  וישראלים בכלל, יהודים ל
 פאשיסטיס. היו הנאצים מוכה והדבר בפרט.

דגו הנאצים  כי יתכן לא יהודים. מיליון שישה ו
פאשיסט. או נאצי כן, על יהיה, יתרי

 ז׳אך הצרפתי הפוליטיקאי השיג מבס* לא
 לנשיאות בבחירות מרשים הישג לה־פן מאדי

א בארצו. הקולות. של 15ל־* התקרב ת
 השקפות בעלת תנועה השיגה שעבר כשבוע

בדנסאדק. בבחיתת מרשים הישג דומות
ללה* לקרוא תססה לא הישראלית העיתונות

״פאשיסט״. סתם וגם פן.ניארפאשיסט*,
מדוע?
 פרועה הסתה על תעמולתו את מבסס לודפן

ע  שבאו הזדים הפועלים נגד ובעיקר זרים, נ
א מצפוו״אפריקה. לצרפת  שהוא אמנם הכחיש ת

 חשף האמיתית השקפתו את אבל אנטי־שמי,
 אהד־ אלא.פרס היתה לא השואה כי טען כאשד

השניה. במילתמת־העולם
שזוהי החליטו פודאהד, כמעט צרפת, יהודי

נאמן יובל
הפל־ם־ם את חרש

 פשע השואה, את לגמד שבאה אנטי־שמית הערה
החדשה. העז בתולדות חד־פעמי

 היסום שוס ולישראלים ליהודים אין משונדכן־
ר תא כ.פאשיסט', לודפן אז להעי  לגבי הדץ ו

ת מגמות בעלי ותנועות סוליטיי^ים  חמו
אורוות בארצות

א לודפן אם אך  הערה איזו ניאו־פאשיסט, ת
למשל? נאמן, וליובל כהן לגאולה מתאימה

 נאמן, יובל דרש תנועתיהתחייה של בוועידה
 כל את הארץ מתתמי לגרש בתנועת 1 נעו האיש

ליון כחצי הפלסטיניים, הפליטים  במיספר. ע
זו. לריעה שותפה כהן גאולה

 של ביותר השפלים היצרים על חבב לה־פן
 של נלתי־מדוסנות לאומנות של שינאודהזד,

ט נגר הסתה עו ע המדינה כתוך הלאומי מי נ  ו
 זה כל המדינה. לגבולות שמתץ אחרים עמים
ת באותה נבון ד ד  תנועת־ לגבי יותר, ואף מ

התתייח

 שהית כמות תנועת־התחיית תוזה אילו
 או בנורווגיה בדנמאדת בצרפת, ופועלת קיימת

ה לא באיסלית  .ניאו־ לה לקרוא מהסס איש ת
 משמיטים גם היו שמישהם ויתכן פאשיסטית',

ה״ניאו״. אז
בישראלי כד לעשות מותר האם
 כהנא מאיר בלפי שיבעתיים נבון זה שכל מובן

ש הדורשים וחבורתו, ע  מיליון 2.2 מדארץ ל
בת שנולדו פלסטינים

 נציג קבע העליון בית־המישפס לפני בדיון
 חוקי־ של חדשה במהדורה דוגל כהנא כי המדינה

עג. רנ  ביותר המובהק הסמל היו אלה תקים ני
 הרי הדבר, נכון אם בעמניה. הנאצי המישסר של

 אף או .ניאו־נאצי', להיקרא בהנא גם צריו
 חוקים החילו המקוריים הנאצים אם סתם. .נאצי׳׳

 על להחילם רוצה וכהנא היתרים, על אלה
 שיש גס מה מתת. של הבדל בכד אץ הערבית

 ומכוון, מודע שאף נדמה ולעיתים מדהים, דימיון
 תטלר אדולף חסידי של והסיסמות הסמלים בץ

כהנא. של וסמליו סיסמותיו ונין
 קבועה מדעית הערה שאץ היא הבעייה

אלת למושגים ומוסכמת
 תו ו״נאצים״ המוארים.פאשיסטינד לכאורת

 מסויימות בארצות לתנועות׳מסוייסות שייכים
מסויימת. בתקופה

 מוסוליני בגיטו על־ידי תטבע השם.פאשיזס'
 הסמכות סמל ה״פאשוס", סן נובע והוא באיטלית

ה הפאשוס העתיקה. ברומא  מעון(סמל מורכב ת
 מהם אחד כל ~ האחדות (סמל וזרדים הכוח)
בלחי־שבירים.) הם ביחד אך שביר,

א •נאצים' השם קיצור עסגי, עממי כינוי ת

לדדפן ז׳אן־מרי
שדם את לנדש הפ

 הנאציונל־ .מיפלגת־הפועלים של הארוך השם
גרמניה״. של סוציאליסטית

 עס בהאמבורג להתווכח לי הזדמן שבוע לפני
סני פרופסור  הגדרת על למדעי־המדינה ע

 הצעתי סדוייקת הגדרה בהיעדר הפאשיזת
 הבאים: היסודות בה שיש תנועה ע לבנות

 .עם־אדונים־, של תחושה קיצונית, לאומנות
 אחרית לאומים של בזכויותיהם המוחלט הדלזול

 האופי שלילת ריגשית גישה האלימות, פולחן
המדינה. של הדמוקרטי

א וו, הגדרה נבונה אס  הדוגל כהנא, על חלד ת
 נמתתה. אנסי־דמוקרסית שהיא ב.מדינת־הלכה'

 בתנועת־התחייה, גם קיימים האלה היסודות רוב
 נאמנותה בהערכת תלוייה הסופית הגדרתה

 אני במעשים. אלא במילית לא — לדמוקרטיה
מאוד. בה מפקפק כשלעצמי

ת כל על  תלד להיות צריך אינו הדבר פני
ת חייב המתוח פוליטית ובדיעה מסיווד׳לב  לתו

ככל אובייקטיבי מידע למסור בדי אובייקטיבי,

בבורסה אופטימיסט
 (.ז׳רגון מונחי-בורטה של טיבם על

לאח רגשי־נחיתות לתת בדי נוצר
 העולם אומרים״, הם ״מה רים!״,

).27.4.88 הזה
 בבורסוק מבינה אינני אני גם שמי דניאלה כמו

 המילון של מחברו אבניאון, איתן כאשר אבל
 הוא בבורסה שדוב לה הודיע החדש, הפיננסי

 ואחר הסתקרנתי אופטימיסט, הוא ושור פסימיסט
 מושגים מאחורי מסתתר מה גיליתי קצרה חקירה

אלה.
 מטה כלפי כשראשו לשעוט דוב של דרכו

 כשראשו — שור של ודרכו ברוח) (פסימיסט!
מעלה(אופטימיסט!). כלפי מוטה

•חשד□ מחדלים, דינה

ראשי־התיסת בירבוד
(.מיכתבים״, ראשי-תיבות על עוד

והלאה). 10.2.88 הזה העולם
ומש ההולכים ראשי־התיבות, עם הזה העניין

 לפעמים פשוט. כך כל איננו חיינו, על תלטים
א מבלבל. די ת

של למעצרם בקשר העיתונית באחד ראיתי

 ישראלים: מזוג למדי משונה מתנה 31 זד הולדתה
קונדומים. שלושה
 ליום־ קיבלה טלוויזיה מפיקת זה, לעומת אך,

 פלאטר (אנס יוצאי־צרפת מזוג 40ה־ הולדתה
 שטיח־קיר עניינית: יותר מתנה ובעלה) שרון

ראלי. סלבדור של בעיצובו
נתניה כהן, רונית

הראשה המשתיל
הרא הכליות משתיל של זהותו על

 העולם פעמיים״, (״נולד בארץ שון
).20.4.88 הזה

 בארץ כלייה השתלת של הראשון הניתוח
 בבית־החולים לוי מוחם הפרופסור על־ידי בוצע

 שאותו המאמר של תדפיס מצרף והריני ב־ל־נסון
שבוצ הראשונה הכלייה השתלת לאחר פירסמנו

 נלזפה). (ראה 1964 לדצמבר 12ב־ בארץ, עה
 הרפנא׳ המרכז רוזנסלד, י׳ פרופסור

פתח־תיקננה בידנסנן.

הקטנות האותיות
שני של בשמותיהם קל דימיון על

הראשונה ההשתלה על הרופאים דו״ח
בילינסנן בביח־החנלים לני, מנריס פחפסנר

 בעבר, היו, מהם כמה כי הניצזץ, דרך עורכי
בלק״ם. חברים

 לקישרי־מדע וללישכה לאלה מה נדהמתי.
 כי גיליתי אז ורק איתן)? רפי של (סוכנות־הריגול

 כאשר לפחות יותר, נוצץ נוסף, פירוש יש ללק״ם
 קומוניסטית ליגה הניצוץ: דרך באנשי מדובר

אילת קאופמן, עובד מהפכנית.

מבית־אבא זיכרונות
ראשי־תיבות. על ועוד

 ראשי־התי־ לנושא כוח עוד לקוראים יש אם
תרומתי. את לתרום מוכן אני בות,

 לדבר תמיד הקפיד מאוד, דתי איש המנוח, סבי
 ראשי־ בלשץ שלו בבית־הכנסת כלי־הקודש על

 דתיים אצל כמקובל אותם, כינה הוא תיבות.
שמשים. חזנים, רבנים, — רח״ש רבים,

 שעשה שלי, רחוק קרוב־מישפחה מזה וחוץ
 בעל תשבי, יהונתן בתעשיית״היין, חיל באחרונה

מישפחתו? שם מניין בשומרון, הבחן יקבי
הרא המישפחה היתה שמישפחתו העובדה מן
 הקודמת, המאה בסוף בשעתו, שהתיישבה שונה

 תושבי תשבי: השם את לעצמה נטלה ולכן בשפיה
ת1ב1רח שטת, משה באדדישיאל• שפיה

ת1וש טעחס חמידגיצקי,
 לישכת ראש של כמעט-תגובה על

ה העולם (״תשקיף״, עורכי-הדין  הז
27.4.88.(

 עורכי־וזדץ לישכת ראש נפגש שבינתיים מזל
 הוא ואז ספרדיים מישפטנים מישלחת עם רק

 האינקוויזיציה את להם מלהזכיר בקושי, התאפק,
 למצב בקשר המביכות שאלותיהם על בתגובה

הכבושים. בשטחים
 יתאפק וודאי אוקראינים, עם ייפגש הוא כאשר

 מפרעות חמילניצקי, בוגדן את מלהזכיר בקושי
 יצטרך גם הוא באיטלקים ייתקל חלילה ואם ת״ח,

רמח־נן זיו, יופי טיטוס. על להתאפק

שטיח? או קזנרומיס
יום־הולדת(״לי מתנות של טיבן על

).27.4.88 הזה העולם ישראל״, לות
 זאת, בכל היא, מתנות תרבות לדבר. מה אץ
גיאוגרפיה. של עניין

ליום־ אחת דוגמנית קיבלה הזה השלם לפי

 מנכ״ל גוב, עמי של קיבוצים(מונולוג
העו שהתפטר, מישרד־התיקשורת

ה לם ).11.5.88 הז
 קיבוץ את קולמוס, במחי העביר, הזה השל□

 מן המתפטר, המנכ״ל גוב, עמי התחנך שבו סעד,
 לקיבוץ המיזרחי) הפועל (של הדתי הקיבוץ

הצעיר). השומר הארצי(של
נבעח״ס לב, גדעון

א • ר קו א לב ה ת לב שם ל תיו או  ל
ת. טנו ב הק ת כ א גוב בי נ ץ חניך הו בו  סער קי

ם (חורז ץ של פער), ע בו  המצוי הארצי, הקי
ת המערבי, בגליל רב קי ה. ב  (חורו סעד נהרי

שבע בביש על המצוי ועד), עם ה, בארי  עז
מת ת, לעו א ץ שייך אבן ז בו תי. לקי הד

המערכת כתזבת
 למערכת לכתוב המבקשים קוראים

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

.63458—מיקוד
בט לפנות גם ניתן הצויד בשעת

 — בפקסימיליה ),03( 232262—לפון
 ובטלקם ,2009 מנוי .972־3־245242
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לה הזה העול□ שש ומתמיד מאז

 ודד הקולעוז המילה אח לקוראיו ניא
 של מפץ המילים למשל, בנע, נוגעת,

ואמן, עיתונאי סו©־, קינן, עמוס
ח לי . השבוע שהופיע הזה העזל□ מ

שנד״• 25 לפני
 במדינה שישנה היחידה ״השימחה •

לאיד♦״ השיטהה היא זו,
 החברה-קדישא מנחל של בפיו ונם

 מעג- מילים שבוע באותו היו בתל־אביב
 טילי המצרים בידי בי משנודע יינות,

חדישים. קרקע״קדקע
חתל-אביבי: איש־הדת הגיג ובן*

 לנו יש המצרים, של הטילים ״מול •
ק נשק תהילים!״ - בדו

2646 הזה העולם


