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והתרנגולת הביצה
בשט כוחות־הביטחון פעולות על

 הזה העולם הכבושים(״הנדון", חים
22.6 .88. (

 ברשימת החידושים את מנתח אבנרי אורי
 הבאה, לכנסת מיפלגת־העבודה של המועמדים

 יוני של למחדליהם זאת בהזדמנות לועג
 רשימה כך, כדי תוך ומרכיב, מיפלגת־העבודה

 ביהודה, כוחות־הביטחון פעולות של שחורה
 ריסוק־ ,הפציעות ״ההריגות, ועזה: שומרון

 עקי־ הריסת־הבתים, הרעלות־הגאזים, העצמות,
 ההמוניים, והמעצרים הגירושים רת־העצים,

רבין." יצחק של בפקודתו כולם הנעשים
 שר־הביטחון התעורר אחד שיום לחשוב אפשר

 להרוג, והחליט עליו, טרופה כשדעתו בבוקר,
וכד. וכו׳ להרעיל לרסק, לפצוע,
 אבנרי? מר זאת, בכל משהו לכך קדם אולי

והתרנגולת? הביצה בנוסח משהו
קר״ת־ארבע כהן, ש.

1948 ושנת ההיסטוריה
 את ערבי סופר של ראייתו על

 ביום (״הרהורים 1948 שנת אירועי
).27.4.88 הזה העולם הזיכרון",

 שב־ קבעה ההיסטוריה הנכבד: נאסור סלמאן
 ובמשך התוקפן לצר שייכים הערבים היו 1948

 הבעייה של לקיומה היחידה הסיבה הם שנה 40
והיהודים. הערבים של ולסיבלם הפלסטינית,

 מדינה להקמת היהודים הסכימו 1948ב־
 נענו אך לשלום, יד לערבים והושיטו פלסטינית,

 מסרב היום וגם כוללת, ערבית בתוקפנות אז
 הדוגלת הפלסטינית, האמנה את לשנות אש״ף

ישראל. מדינת של בחיסולה
 פוליטית, כיונה עצמי חשבתי שתמיד אני, לכן
 להיפגש סירבו תמיד שהערבים לקבוע מצטער

שביניהם. הבעיות לפיתרון היהודים, עם
רמת־נן קובנו, ברנרד

פטריוטית תשובה
 אנשי- בין הסימלי הסכם־השלום על

 לא (״מי ופלסטינים ישראליים רוח
 הזה העולם חדש", ״דף שם!", היה

22 .6 .88.(
 פטריוטית תשובה היא זך נתן של כתבתו

והשלום. הצדק החופש, אוייבי לכל והולמת
 מאבקכם בעד העמוקה הוקרתי את קבלו־נא

באר הלאומניים־קנאים בכוחות הבלתי״מתפשר
תל־אביב בליצקי, שמעון צנו•

הקדמי: השער ת3ת3

אב? אבא נחרת
 עם למשא־ומתן האישים איפיון על

 עם בשיחה אבן, (אבא הפלסטינים
).22.6.88 הזה העולם ברק, דפנה

 היומרניים דבריו אבל בצערו, אדם לתפוס אין
 משא־ של אפשרויות יעלו (..״ אבן אבא של

 בשבילה... נולדתי שאני החומר בעצם, זה, ומתן...
 בלתי־אמצעי, במגע לבוא יכולים כולם לא

 מצדיקים כמעט העולם:״) מנהיגי כל עם כמוני,
 מכון־ איש אבן לאבא שהעניק עיוות״השם את

שטיין. פאפא המנוח: וייסגל מאיר וייצמן,
 ״אני של הזאת ההתבטאות באה מה לשם

עוד"? ואפסי
 נגיע שכבר הלוואי אבן. ח"כ של דעתו תנוח

 יתברר, אז הפלסטינים. עם משא־ומתן של לשלב
 מי רבה חשיבות תהיה לא בכך, ירצו רק הם שאם
 וייתן ויישא שיישב ובלבד מציינו מולם יישב
הנחלה. ואל המנוחה אל ונגיע

תל־אביב ארליד, ישראל
• • •

מוטעה רושם
 היו (״הם אבן אבא של ייחודו על

 העולם אותי!", לשריין גם צריכים
).22.6.88 הזה

 אם אבל מונח. במקומו אבן אבא של כבודו
 באביב רושם, לעשות צריך שהיה שמה סבור הוא

 הנלחמת מיפלגת־העבודה, מרם חברי על ,1988
 לו שיש קיימברידג', את גמר שהוא זה חייה, על
 ליאונרד את מציג ושהוא דוקטוראטים 20

 לא שהוא אז הפילהרמונית, בתיזמורת ברנשטיין
.12ה־ ׳לכנסת בדרך לו שקרה מה על יתפלא

ירושלים כץ, עפרה
• • •

כלב עם פגישה
לישראלים המשותפת הלשון על

)4 נעמוד (המשך 2653 הזה העולם

1 נאשלה עוד
 מה ללונדון? אבן אבא של נסיעתו מטרת היתה מה

 המוסד של האחרונות המודיעיניות הפאשלות בין הקשר
 טיב ומה בושמי? רוני של מעצרו ובין בבריטניה

לבריטניה? הקוקאין משלוח בהברחת המעורבות

חדש דף

והקורבן הרוצח
 מילחמת- על תגובותיו את המתעד בסיפרו
 בישראל, גם לאור עתה יצא ואשר הלבנון
 השאלה של נוסף היבט דרויש מחמוד מעלה

 ירשת!! וגם הרצחת העתיקה: התנ״כית
 תפקיד את גם משחקת לדבריו, ישראל,

 הקור־ תפקיד את וגם הרוצח ^9.^
לא האחרון זה את אפילו בן.

הפלסטינים. בידי השאירה

 דמוקרטיה
שאלה בסימן

 האחרונות בשנים נהנתה תנועת־החרות
 ביותר הדמוקרטית המיפלגה של מתדמית

 מינויים וללא מסדרת ועדה ללא -
 את למדו בחרות גם אולם מראש. מוחלטים

והדמו־ ,השררה יתרונות
לפע־ היא, בתנועה קרטיה

בלבד. אחיזת־עיניים מים,

בבדיקה מועמד
 רובינשטיין, אמנון שינוי, תנועת ראש

 של רבב ללא הנקי, הדימוי על מקפיד
 הסכימו כיצד מפליא כך משום תנועתו.

 ברשימתם השני למקום כי שינוי ראשי
שמת־ אדם ייבחר לכנסת

■7■ ?  מקי- בדיקה נגדו נהלת >
מישרד״המישפטים. של פה

ר ת ת ר ר ח ר מ ה

: ת ח ו ו ר מ

 גלית - מתחתנים
סידס, וטל גיבעתי

ל רתומה בכירכרה
 טכני- והרבה סוס

 רוקבן שלום • קולור
 צמד - סלע וסמדר

 נטשה • בדרנים
 לוין ורוברט אספליד

 שבא יפים כל״כך -
 נלסון לירון • לבכות

 • צנוע בטכס בטריקו, - שיפמן וגיודי
 • מיספרים עם אבל החוקיות, בלי הפניקס

 פאלס״ספרינגס של מלכת-היופי חושבת מה
 הישרא- הנשים על (בתמונה)

החבר - מויאל ואלי • ליות ^
טמיר. אנבל של דגים מזל בן

האחורי: השער כתבת

המהיר במסלול הלו
 בועז של גרושתו (בתמונה), תמיר הלן

 לא ז״ל, ארגוב זוהר של וחברתו שרעבי,
 לאחר ממעצר ברחה השבוע לרגע. נחה

 כנערת־ליווי ששימשה בחשד שנעצרה
 תשלום. תמורת שרותי־מץ וסיפקה

הסוערים, בחייה נוסף פרק
£  סי־ מלוא־החופן הכוללים ]

והונאות. הסתבכויות פורי

 של ומותה ח״ה
 העבוית החובות
החדשה

 בשנות נולדה החדשה העברית התרבות
.40ה־ שנות בסוף ומתה 30ה״

התבטאה! במה נולדה! מדוע 9 9 £
לה! קרה ומה אותה! ייחד מה

(בתמונה), בובה
 של הקטינה חברתו

 החשוד משולם, יובל
 שיובל מאמינה אינה דוזאנס, רוזי ברצח
 שאכן משתכנעת היתה אילו לרצח. קשור

 בראיון מבושה. מתאבדת היתה הדבר, כך
 על מספרת היא הזה להעולם

ל,£ ב ו ל י ל רוזאנס, רוזי ע ע  ו
החקירה. בתחילת מעצרה

ו כ ו נ פ
 של אסופה - היתר וכל הסדין הוא, היא,

 יולי־ בחום שירה • מצולמים פיסלי־חימר
 • דוב פרוות על שמיכת״פוך כמו אוגוסט,

 שהוא בעקשנות לטעון ממשיך אטלס יהודה
 ויצירה מוסיקליות סוכריות • משורר לא

 • גרוניך שלמה של בקונצרט ניאו״קלאסית
 - גלרון ונורית רביץ יהודית

יהו־ ובעיני • מאהבה באות
ארצנו. בעד נבוט טוב נתןגפן,

הקבועים: המדורים
3 זהתתנולת הביצה — מיכתבים

4 הם!שבע! אתה — העירך איגרת
5 חלקי הריון — הנדון

6 חדש 1םס! משולש — במדינה
10 לחץ? שסיר — תשקיף

11 החנק שיבת — אישי דמן
12 מישפטנים אליפות — אנשים

16 נונופחזת הוצאות — והשקל אתה
16 המבחין הקצין — תמרורים

בהן־אביחב, מאיר — אומרים הם מה

 יעקב ברחנו, אברהם שפירא. ח״ם
 18 פישר אלי הד־ר מזשביץ, פרחי שזורץ.
20 בשר בחר — קולנוע

21 בנים שני — זה וגם זה
22 סרטנים מסיבת — ישראל לילות

24 השלם כל על — מרחלת רחל
26 טרנספר רק — חדש דף

32 תשכצוסן
33 נבוט טוב — בסנוכו

34 השלה האנפק —הורוסקופ
36 הלצ״ן אנט — נפש חשבון

 תמי נגד קובי
ב׳ פרק

 בן־עמי תמי של להאשמותיה בתגובה
 פתח הזה, העולם דפי מעל שעבר, בשבוע

 גיר־ וסיפר ליבו סגור את זר קובי הגינקולוג
 שלא ההלוואה לסיפור סתו

הנישואין והבטחת הוחזרה, ■
יבוא. המשך קויימה. שלא

והשקל אתה
ומונוים קונים

 לרוברט ממניותיו שליש מעריב מכר למה
 על • זה! את צריך מקסוול ומדוע מקסוול,
 חוק, האם • כור מהפסדי לחלק הסיבות
מת לקבל וציבור מדינה עובד על האוסר

 מדוע • מס״ההכנטהו על גם חל אינו נות,
 מחיריהם! את האשה ועולם מוניטין הורידו

 הממשיךמושעהלעורך־דיןעושיםמה •
 ומי • בבתי־מישפט! להופיע

 המאוד ההוצאות את משלם 9
המגהלים! של מנופחות

ש השמועות, למרות
 גירושין על דיברו

 מיש- בבית קרובים
מכחי דולצ׳ין, פחת

 גם וכל. מכל הדברים את אנט(בתמונה) שה
 לרוץ. מתכוננת לא כנראה, היא, לכנסת

 חייה על מספרת היא הזה העולםל איוובר
 הקטן, הבן על כ״אשתושל״, ^9^

■  התפריט ועל והגדול, הבינוני ן
בעלה. לעצמו שסיגל החדש

ציירה סד מטיבט
 לצעירים גרם לא בשוודיה לוי ינון של מותו

 גם תוכניותיהם. את לשנות הישראליים
 יצאו הם האחרונות, השנים בכל כמו השנה,

 ועד מטיבט ארוכים למסעות בהמוניהם
 אפרי- ועד מאלאסקה צ׳ילה,

לח־ ואיך לנסוע, להיכן קה.
הזה. העולם של בתחקיר סוך


