
סרטאווי

מייבחביבז
והלןקשים הארכיון

(״פצ 1941 בקיץ בגדאד אירועי על
ה העולם בגדאד״, צות ).18.1.89 הז

בהר טיפלתי שלי הדוקטור ובעבודת מאחר
 ,1941 בעיראק לפוגרום ההיסטורי ברקע חבה
 על אי־דיוקים מיספר להעמיד לנכון רואה אני

תיקונם:
 ולא בגדאד בשערי עצרו שהבריטים נכון •
 ממעשי־הטבח, היהודים הצלת למען אצבע נקפו
 שניזון ומוסת, אלים אספסוף על־ידי בוצעו אשר

ה מסיסמות רבות שנים
ששל הנאצית, תעמולה

 הלאומניים בחוגים טה
 שנות ממחצית בעיראק

.30ה־
ב שההמונים נכון •

ליהו התייחסו עיראק
ה של כבני־בריתם דים

מ אותם והפכו אנגלים
ריג־ לשיחרור נוחה טרה

 שהצטברו שי־התיסכול,
 שנות כל במשף בקירבם
 (הישר הבריטי הכיבוש
כאחד). והעקיף

 פשוט הזה שהעולם לי נראה ואילך מכאן אך
ה של מגויים .פירוש שנקרא למה נסחף

היסטוריה״.
 הבריטיים המיסמכים את בעצמי ראיתי אני

 מהמיסמכים קטן שחלק נכון זו. לפרשה הנוגעים
 שנה, 30 מאשר יותר ארוכה לתקופה נסגר

 נכבד חלק אך הבריטי, הלאומי בארכיון כמקובל
 שטיעוניו כך הרחב, לקהל פתוח המיסמכים מן

 בלשון אלא, אינם סרטאווי עיצאם הד״ר של
בלבד. חצאי־אמיתות המעטה,

 גסים לשקרים הופכים אלה חצאי־אמיתות
 הרצח כמבצעי הבריטים על מצביעים הם כאשר

בגדאד. יהודי נגד
 שאותה העליונה״ .המטרה את מבינה אני
 שהיצפד בטוחה אני אך לשרת, רוצה הזה העולם

 יותר חשובה נכונות היסטוריות לעובדות רות
 מטרה קידום לשם לסלפו ניסיון כל מאשר

כלשהי.
 יותר רופא היה סרטאווי שהד״ר רק מקווה אני

 עורך את האכיל ושלא היסטורית מאשר טוב
הלוקש בנוסח אחרים רבים לוקשים הזה העולם
ר הנ׳׳ל• ה ד׳׳ ר או ליקיץ, לי

החולד, אוניברסיטת
ארצוודהברית ק״מברידנ',

אה • ר ץ הקו ה לוקי ה אינ ר סבי ע מ  מדו
ם בי ר ס ם מ טי רי ב ם עד ה  48 (בעבור היו

ת שנים!) ת לגלו תו א ״ ״חלק או  של קטן
ם. סמבי ה המי ם לגבי רק ״מקובל״ ז בי מ ס  מי

ת ביותר מבישה משמעות בעלי חינ ב  מ
רס ט אינ טי. ה הברי

• • •
ברחובות גבישים
 רחובותי(״יומן מדען של הישגיו על

).18.1.89 הזה העולם אישי״,
 נפטר המנוח(הוא שמידט גרהארט הפרופסור

ה שעורך ),1971 בשנת
סי את הביא הזה עולם

 של דרך־החתחתים פור
 לקבר־ישראל הבאתו

 אחרי שנימול אחר (רק
 ב־ אמנם התחנך מותו!)

עי את אבל אוכספורד,
המד עבודתו שנות קר

 — עשה הפוריה עית
 במכון — שנים 23 משך

ברחובות. ו״צמן
 שמידט הפרופסור

 שחקר צוות בראש עמד
 של מיבנה־הגבישים את

 בעל מחקר קרני־רנטגן, בעזרת שונים, חומרים
והגנטיקה. הביוכימיה למדעי ראשונית חשיבות

ב ק ע מן, י ס ק לחובות פי

והאמצעים המטרה
ה (העולם בגדאד פרשת על עוד  הז

18.1.89.(
 לעשות הבאה הגירסה את מקבל אני אין
ת הבחנה ת אכזרית" בין.ציונו ציונו  הד לבין.

 לתבוע הבאה אידיאולוגית, תנועה כל מאנית״.
 מדינית־לאומית, מטרה להשגת ולהיאבק זכויות

 כהומא־ לא בפעילותה להשתקף יכולה אינה
 לא בוודאי — כאכזרית לא ובוודאי ניסטית

סובייקטיבית.
 אכזרית? או הומאנית תנועה הוא אש״ף האם

כזאת? היא בדרום־אפריקה תנועת־השיחרור האם
)4 בעמוד (המשך

שמידט

;,הקיז־מ השער כתבת

והעץ הסולם ^ # 1 תהליך היוס עוברת הפלסטיגית ״החברה | | # | | | |
ירזד- אמריוד* וסי*

 תהליך היום עוברת הפלסטינית ״החברה
וקב אחריות לקיחת של דמוקרטיזציה, של
 אש״ף נציג טפייה, עפיף אומר החלטות,״ לת

 הטיבטוך על הכינוס ממארגני טפייה, בהאג.
 דמותה את מצייר בהאג, הישראלי-פלסטיני
הפלסטינית, המדינה של

 ממי של המדיניות על קובל
לטוב. ומקווה ישראל שלת

שמיחס הפילוסוף
 שטען הראקלייטוס, היווגי הפילוסוף לעומת

 הפילוסוף של תורתו טוענת זורם, הכל כי
 שום וכי אשליה, היא התנועה כי שמירוט

האחרונות. השנים באלפי שתנהה לא רדב
גורבאצ׳וב, אין שגם ומכאן

 וקיים חי סטאלין רגן, אין
היאור. במימי רוחץ ופרעה

17 בו רק
 קיבלתי אתמול מפחד. ואני שביעיטט ״אני

 ילבישו ומשהו שנה בעוד מהצבא. ראשון צו
 אותי גם וישלחו גליל לי יתנו מדים. עלי

 מיכת־ מתחיל כך בשכם." יזומות׳ ל,פעולות
 מפחד שלא שביעיטט של בו

 אלא הפלסטינים, על עליהם, 0 ■ £
כאדם. עצמו, על מפחד

צמודה משרתת
 מסרב לאכול, רוצה אינו כשבנה אם עושה מה

 גם הוא לכל ומעל הזמן את מורח בבוקר, לקום
 הילדים את לשרת להפסיק ואיך ופגיע? רגיש

 בעשייה אותם לשתף ולהתחיל
בשי- זאת כל - המישפחתית ■

להורים. בבית־הספר נוסף עור

25 נמייה,
 המתפרסמות ההיכרויות למודעות עונה מי

 המו- מאחורי מסתתר מה השונים! בעיתונים
^ ^ .0  החזות מתאימה והאם דעות! 0

| > ה העולם המבטיח! לתיאור * הז
למסקנות. והגיע ובדק חקר

מגורשת את הרי
 )14( ישראל לאילנה היקנה מישחק-הטניס

 מוטורית מבחינה לה ועזר עצמי ביטחון
 לשחק נהגה היא העצמי. הדימוי ומבחינת
 חודש מזה לביתה. הקרוב מכבי במיגרש

 המיגרש מנהלי בעדה מונעים
| >  יל- של סיפורה הכניסה. את 0 ^

בתיסמונת-דאון. החולה דה

והשקל אתה

ההונגרי הקשר
 מפרידים מאיר ומשה מרדכי האחים
 ל־ מה • וההונגרים זנבר משה • עסקים

 ולקרן־ טברסקי שימעון איש״העסקים
 הסנה האם • בדרום־אפריקה! השקעות

 ב- המהפך מהו • מתאוששת?
 ומדוע טוקטלי! מישפחת £

בציריך! אל־על מנהל נשאר

 כך מהעץ,״ לרדת שתוכל כדי סולם לישראל לספק ״יש
 אלה, בימים (בתמונה). אל-חוסייני פייצל התבטא

 שמו־ מתאם־הפעולות-בשטחים, של פגישתו בעיקבות
 לדמות שנחשב אל-חוטייני, עם גורן, אל

 ב- הפלסטיני הציבור בקרב דומיננטית 0
הסולם. יתקרב אולי הכבושים, שטחים

האחורי: השער כתבת

מילחמת
ם  ארזי ירדנה בין התנהלה הראשונה מילחמת־הכוכבי

מעו היו וכותרות מעריצות הרבה חזה. לעופרה (מימין)
ת חזה, בפרשה. רבים  באירופה, הצלחתה בעיקבו

ת מהמערכה, פרשה א מה ו ם מקו  במילחמת״הכוכבי
 מה (משמאל). עטרי גלי תפסה השניה
ק הר• כל מה ועל מי! נגד מי קרה! בדיו

ולמנהלים. לאמרגנים הדיבור רשות עש!

זיכרון שר הפרלמנט
 מועמדיה את הציגה לא חדשה רשימה שום

 ב?יכ- המקומיות לרשויות הבחירות לקראת
 המפד׳׳ל הליכוד, המערך, נציגי רון־יעקב.

 שי- ישי המוכתר שבראשם ונאמני-התורה,
 דיעות ביניהם. העוגה את חילקו בובטקי,

 בעי- התוצאה אך חלוקות. אומנם התושבים
 למועצה הבחירות נשארת. נה
 ולא במועדן יתקיימו לא

0^ ^ ^ הבאה. בפעם אולי בכלל. ^

ש ז־־־ן־י ד ח

ובמותם בחייהם
 תערוכת בר-יוסף, יהושע של חדש רומאן

 ציי- בינדר, לצילה זיכרון
/  יונה, לשניים: המשותף רת. •7^

ובדייה. אמת - ותמר דג

האפריקאי השקץ
 מ- ופליט אל־על דיילת ישראלי, פושט־רגל

 לנו־ כספו את ומסר נזהר שלא זימבאבווה
במלאו־ שערוריה במרכז כל,

 מט־ להחלפת ניסיון על מית £ ^ \
0^ * בדולארים. אפריקאים בעות ^

גרמה שר החברים
 שימעון נשיקות משרתות מי את ברור לא

 גרמה. ניטים את או פרס את - יותר פרס
 באמת מאמין גרמה - בטוח אחד דבר אבל

 גם ולפעמים קיטר וישראל שפרס ובתמים
 שלו, למסיבות שמגיעים מי וכל ברעם, עוזי
 הוא פרס עם שלו לחברות ופרט ם.חברי הם

 לקדם- אלה בימים מתכונן
 אצבעות ומחזיק אירוויזיון

0^ בגדול. זאת יעשה שהפעם ^

גדורה אחת חגיגה
 שתת להנהיג הזה העולם של הצעתו בעיקבות

 בש־ הזה העולם כתבת נזכרת לבנות, אחר
 על שנה. 26 לפני בצבא שלה רטיותהפ יסגתי

 הכתבגיות קורס על הטירונות,
1^ .1  כמו שהתחיל הריתוק ועל 1

חלום. כמו ונמשך סיוט

הקבועים; המדורים
 הארכיון!המקשים — מיכתבים

 סוד לשמור — העורך איגרת
זז הכל

 שוקולדה ח״ד — ח
 כלכלית אינתיפאדה — תשקיך

 הראשון אורי — אישי יומן
 לנפלר לפי שיסקו — אנשים

 אנוא חתן. דודו — אומרים הם מד!
 יחב. שיה תבור׳, דוב ח״ל, של
 ויסמן שמואל ר״!, רות
מתאוששת .הסנה־ — והשקל אתה

20הורוסקופ
21
22

 למסת צפד מה •
אשמים כולנו

פרטה ימי - ישראל לילות 3
- הורה להיות איך 4
24 ה־לדהל רק מדוע 5
ש דך ד 26 וצילה נתן - חד

32 - תשבצוסן 10
32 ההנה על עיתון — לרותי מיבתבים 11
33 שוקולד נטול שוקולד — זה וגם זה 12

 34 השלם כל על - מרחלת רחל
38 נרמה ניסים — נפש חשבון

40 צ״ר של שפס — תמרורים 14
40 לנוות מחכים - ימני סמן 18

 דקוח חמש
מחד!

 חמש - שואלים אחר״כך יורים, כל קודם
 דומה ישראל ממשלת • מתל־אביב דקות
 רגע את לדחות כוחו בכל שמנסה קטן לילד

 ועל • לאמבטיה הכגיטה
השבועי, הפרלמנטרי התעלול

0^ ^ לח״כים. פירטום שהביא ^

מן ■מני ס

על חנם
 והוכחות מסיתים גירוש רבין, יצחק על

 שמיר יצחק על • חד-משמעיות היסטוריות
 התבשילים על • אלון מיגאל להעתיק שמנסה

 של לחוטמו מתחת שמבשלים
■0 1 1  מעשית הצעה ועל • הימין 1

הניצוץ. דרך מישפט בעיקבות

מישטות׳ בסבך
 למיש־ מוכרת דמות הוא )29( שוקרון משה
 למרות בסמים. ומשתמש פלילי עבר בעל טרה.

ו עובר שהוא הגמילה תהליך <
מטרי״ חייו, את לשקם ניסיונו 1 ■

הרף. ללא השוטרים אותו דים

ל ח דז ר לי דז ר־ מ דו: ה מו־ווו־ו

 הנשוי, הכלכלן עם החסוי הרומאן אחרי
 סביר״ אורי • מתמיד רגועה מרוז דליה
 הבת בן־נון, אפרת • לבת משתוקק סקי
 ג׳קי • בכוכבים מזלה את שניסתה של,

 אבל כושר, עושים פאנק ואבי ירושלמי
 של והלילה העיתונאי הפוליטיקאי, • בנפרד

 שיערוך המיבצע על • (בתמונה)צחור ענת
 • שלו הסים את לראות כדי בובליל משה

 קרייתי מישפחת של הרומאנטי הרומאן
 הילה של חוש״ההומור על • תוספות פלוס

 ומה • התקיים שלא הדו-קדב ועל הלפרט
 ג׳קי המיליונר בין הקשר

■ 0 0 0  של השנתיות לחופשות לוי 1
רותם! אירית העיתונאית

2683 הזה העולם


