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 אין לעולם עולם. חונקת הכתובה המילה
התוצאה. תהיה ומה תגיע, מי לידי לדעת

 אלמגור, דן של שירו על סיפור למשל, הנה,
 עמודי מעל שהתפרסם בילדים׳״ גם יורים .אנחנו
!).4.12.88(הזה העולם

ה איש-הסרטים מסים, אלכם מספר
בניו־יורק: המתגורר ישראלי
 בית״ספר סיים בתל־אביב, נולד בנארי אלדד

 גמר מחיל־הים, השתחרר לצבא, התגייס תיכון,
 בחברת עבד כמהנדס, בטכניון חוק־לימודיו את

 בוודסטוק, שנים 14 לפני שהתיישב עד אי־בי־אם,
בהקלטות־קול. עוסק והחל ניריורק ליד

 לא אחרים ושרים שו״הביטחון ראש־הממשלה,
 לא הם בנארי. אלדד של קיומו על כלל ידעו

 לכבודם שנערכו לקבלות־הפנים אותו הזמינו
 מוזמנים.יורדים״ כאלה פנים בניו־יורק(לקבלות

 למיפלגות־השילטון, המשתייכים ״נמושות״ או
 לאומית), אחדות פעם ליכוד, פעם מערך, פעם
העצמאי. בקיומו אותם הטריד לא והוא

 דן של שירו את בנארי אלדד קרא ינואר בסוף
קניג, שולה חברתו ישראלית, מהנדסת אלמגור.

אחימאיר מנהל־לישכה
הנשייה־ 0״תחו

 שבו הזה, העולם עמוד של עותקים מאות הפיצה
השיר. התפרסם

 כתב והוא אלדד, של מנוחתו את הטריד הוא
 וליצחק שמיר ליצחק זהים מיכתבים שני על־כן־

 רב,״ זמן זה ליבי על מעיקים ״...הדברים רבין:
 ניו־יורק, במדינת הגר הישראלי, האזרח כתב

 להתפנות אבקשך לליבי. נגע אלמגור של .שידו
 שכתב לדברים בקשר עמדתך על לי ולהשיב

 ״מהרסייךהמשורר...״
ומהריבייד"

האי לשני הציק אלמגור של ששירי נראה
ברבים. להודות שהסכימו מכפי יותר שים,

 עיירת־ לוודסטוק, שהגיע הראשון המיכתב
 מניו־יורק, קילומטר כמאה הרחוקה קטנה, אמנים

 וודסטוק״ ב״קונצרט שנים 20 לפני שהתפרסמה
הפ הוא ראש־הממשלה. של מיכתבו היה הנודע,

 מנהל־ליש־ של הנאמנות בידיו תשובתו את קיד
 הסיקריקים. הספר מחבר אחימאיר, יוסף כתו,

 שהציתה קבוצת־הטרור של שמה גם זהו במיקרה
 'אחרי אחדים ימים אלמגור, ח של מכוניתו את

המיכתב. שנשלח
בפב 2ה־ ביום מארי, לאלדד אחימאיר כתב

;1989 רואר
 להר ביקשני שמיר, יצחק מר הממשלה, ״ראש

 צערו ולהניע ,22.1.89 מיום מיכתבך על לך רות
מו. על תו

 .ומשם ארה״ב, של הדווייה בגולה אתה .יושב
 כולו שכל — ישראלי משבועון קטע שולח אתה

 ומתרחש קורה שבאמת מה של וסילוף עיוות
 שונאי־ישר־ אל הצטרף אלמגור דן בארץ־ישראל.

ישר של מכתימי־שמה לשרות עטו את ותרם אל,

 מת- לעלות זה זכה לכך הודות וחיילי־צה״ל. אל
 מחדש להתפרסם כותרות, לעשות חום־הנשייה,

ומחריבייר׳. של.מהרסייר למועדת ולהתקבל
 נמנה אינך אלדד ואתה — בציון היושב .העם

חד שיטת־לחימה מול מתגונן — עליו משובדמה
 ביפי־נפש הנעזרת לחימה עלינו. שנכפתה שה

 להתנצל צריכים איננו ובחו״ל. בארץ בתיקשורת
מגי שאגו על מדינה שום ולפני איש שום לפני
.לפניך. לא גם — עצמנו על נים

.בברכה,
 ראש־הממש־ לישכת מנהל אחימאיר, ״יוסף

לה.״
 הנשייה״, ״תהום על כלל בדרך מדברים (אגב,

מילא. אבל הנשייה״. .תחוס על ולא
 ;;על

אחת״ רגל
בהר שונה היה לא רבין יצחק של מיכתבו

ואמר; ,16.2.89 התאריך את נשא הוא בה.
.22.1.89 מיום מיכתבר קבלת מאשר ״אני
 את כי אלמגור, דן מר של לשירו אתייחס ״לא

במליאת־הכנסת. אמרתי להגיד לי היה אשר
 עם להתמודד צה״ל על הוטל עניין, של ״לגופו

 היתר, בין באים, כשמולו בשטחים ההתקוממות
 בקבוקי- חיילינו לעבר המשליכים ונשים ילדים

חייהם. את ומסכנים ואבנים, תבערה
 והצענו לפלשתינאים יד הושטנו לך ״כידוע

 לא הם שולחן־הדיונים. ליד יחד לשבת להם
 אש״ף זה ובמקום עכשיו, עד לפחות לכך, הסכימו

 נגד האוכלוסיה את המרידו ואירגוני״הטרור
צה״ל.

וה החוק שמירת על מופקד הנני .כשר־ביטחון
שטחים. לפנות יאלצונו לא בכוח בשטחים. סדר

מעוו תמונה הציגו כלי־התיקשורת ״לצערי,
 השטחים, תושבי מבין ופצועים הרוגים על תת

נפצ חיילים בחיילינו(ומאות מפגיעות והתעלמו
 כתגובה באה צה״לית פעולה שכל ומהעובדה עו)
חיילינו. חיי וסיכון התגרות על

העובדתי. המצב וזה אחת, רגל על התורה ״זו
שר־הביטחון.״ רבץ, יצחק .בברכה,
 הנמלצת שפתם הוא המיכתבים לשני המשותף

 פנינים שתי — הנשייה״ ״תחום דווייה״, (״גולה
 התורה ״זו אחימאיה יוסף של ממיכתב־השיטנה

 ריגשי־ה• וגם רבץ) יצחק של במיכתבו כולה...״
 שני של הארוכות בתשובות המבצבצים אשמה
עסוקים. אנשים

ו בתנועת״החרות הימץ איש אחימאיר, יוסף
 אוייב להם יש תנועת־העבודה, איש רבין, יצחק
הכ בשטחים הפלסטינים ראשים: שני בעל אחד,

 חיים שאינם וישראלים הדווייה״, וב״גולה בושים
 בישראל חיים שעדיץ הישראלים, את בישראל.

 ״יפי• אל או ומחריבינו" ל״מהרסינו 'והמשתייכים
 הארץ מן להבריח אפשר ליצלן, רחמנא הנפש״
ורימונים. פצצות בעזרת

 משייכים הם שאליו במועדון להיות גאה ״אני
 לא עתה ״עד בנארי. אלדד השבוע אמר אותי,״
 עכשיו אחרת. ישראל למען במאבק פעיל הייתי
בשמי." בילדים, יירו שלא כדי יותר אעשה
 מבחינת מסיס. אלכס של דבריו כאן עד
 פירסום, של כוחו את לציין מעניין הזה. הסולם

בייבשות אנשים בלב תגובות לעורר כדי בו שיש
רחוקות.

ה ^ ת א צ
והשקל" ץ*

 שוב המחר עבר ,16 בעמוד שתיווכח כסי
תדמור. מאיר לקודמו, לביב יגאל מידי

מיסזבים
)3 מעמוד (המשך
 או סודו, באמת וזה לראשות־הממשלה שאיפתו

ביותר״. שמור .סוד הזה, השלם כדברי
 מספיק יחזור הוא שאם סבור וגור ייתכן מאידך

 ישתכנעו הזאת, השאיפה הבעת על פעמים
הזאת. באפשרות אנשים מספיק

 מיקרים היו כבר מעולם. דברים היו וכבר
 כתיבת בעת כי אם האנושית, בהיסטוריה כאלה

קונקרטית. בדוגמה להיזכר לי קשה זה מיכתבי
ב!ת1רח קומר, דב

טי (״סיפור הזה ס מיני אי־ ״יומן /,פ
ה העולם שי", ״ ).15.3.89 הז

 הזה, השלם שסיסמת לדעת נוכחתי שוב
 מתקיימת, באמת משוא־פנים," ללא מורא, ״ללא
 העורך של הפרטיים בחיים המדובר כאשר אפילו

הראשי.
העו של אשתו של בפניה כשהמדובר אפילו

 לנו שסיפר כפי לאחרונה, ערכה היא שבהם רך,
 משוא־פנים. אין מתיחת־פנים, אישי, ביומן העורך
יידעו. ושכולם כך על מדווח העורך

תדאביב רוזנקרנץ, אריח

והכלנית הק־ג־ב
ת על עוד בו שי-תי (״מיכתבים", רא

ה העולם והלאה). 18.2.88 הז
 ראשי־התי־ בנושא הרבה כך כל לעסוק מדוע

יעלה האם מעצמו. המתבקש פטנט זה הלא בות?

היהודית הגירסה
שי׳/ (״יומן תפילה של כוחה על  אי

ה העולם  )22.2.89 הז
כאמונה התפילה על איש׳ ביומן כותב העורך

והיא עשיו. של כרתו היתח .,תימנע
הד אז עמלה. של אמו היתה גם מ

 גוזודרס־ קומיטט יאמר המצוי שהרוסי הדעת על
 .לביטחון־המדינה), (הוועדה בזופזנוסטי טוונוי
 בראשי־התיבות: להסתפק קל יותר הרבה כאשר
ק־ג-ב?

 על החליטה ההסתדרות כאשר שגם עובדה
 בשם יצאה לא היא השכלה להקניית פרוייקט
 ותואר יידע נוספת, להשכלה כיתות — המפורש

כלנית. בראשי־התיבות: הסתפקה אלא —
תדאביב כהן, יעקב

בפעולה השפיונים
עני- לבחירת זכות־הראשוניס על  סיי

עיתונות.
 פעלולים ממציא קדימה, רץ תמיד הזה העולם

 בעיקבו־ התיקשורת וכל לבקרים חדשים וגיוונים
 העולם של ותיק קורא לי, נראים לפחות כך תיו.
הדברים. הזה,

 של הרכילות־המידע מדור כי גיליתי באחרונה
 ממין סייעני־עיתונות מפעיל (״ביסים״) מעריב
שפיונים. מוכר: אך מיוחד,
 ישראלי רקדנים זוג בעיקבות שפיון שלחו הם

 ג׳ז פסנתרנית בעיקבות שפיון שלחו הם באירופה,
וכו׳. וכו׳ אורחת

שפיון? שפיון?
הזה, העולם ולקוראי לי, המוכר מושג זה הלא

אינפור המביא סייען אותו זה הלא רבים. ימים זה
המרחלת! לרחל כמוסה מציה

רמת־נן שניידר, חיים

השמש תחת חדש איו
שואי על ח אלמן ני מ ש תו(״ ס ב לגי

פה׳/  הזה העולם המרחלת״, ״רחל חי
15.3.89.(

ל ובא מאשתו שהתאלמן ההולנדי, המיליונר
 בגיסתו(אחות פגש פלא, זה וראה ארצה ביקור
 לאשה, אותה ונשא בה התאהב המנוחה), אשתו
ארצישראלית. חדשה בדיוק איננו

לפ ארץ־ישראל, (של השמש תחת חדש אין
ה בראשית עשה, כך שבדיוק זוכר לא מי חות).
 אשתו, משנפטרה הגדול. בן־יהודה אליעזר מאה,
לאשה. אותה ונשא בה התאהב באחותה, פגש

ם גבעת״ גליק, יפה

עמלק אם תימנע.
ב על ם מיכתבי טי למערכת הקוראי

הזה. העולם
 הזה, העולם קוראי לעמיתיי, להם יש מה

 כל את למערכת במיכתביהם להציג אותם שמביא
 איכפת, למשל, למי, שלהם. האנציקלופדי היידע

 הזה העולם ישראל, (לילות ג׳ורג׳טאונים כמה
מצויות. הן והיכן בעולם יש והלאה) 1.3.89

 מדי המעיין אדם שכל יודע(כפי למשל, אני,
 רק לא היתה תימנע כי יודע) בראשית, בספר פעם

מה? אז עמלק. של אמו גם אלא עשיו, של כלתו
ם ע חיפה אילון, נו

משוא־פנים ללא
ת על רן של חוסר־הפניו העולם עו

מבט! להעיף נא

חתונת־הפניני□

למערכת מיכתבים
ת לעצמו שומר הזה העולם ת א  לערוד הזכו
ת קוראים מיכתבי בו  מישפ- לשוניות, מסי

ת ת. או טיו טכניו

המערכת כתובת
ב המבקשים קוראים תו  למערכת לכ

ם הזה העולם שי ת לדייק מתבק ב תו כ  ב
 תל־אביב, ,3 גורדון רחוב המערכת:

.63458—מיקוד
ת שע ת גם ניתן הצורך ב ט לפנו ב

 — בפקסימיליה ),03( 232262—לפון
 ובטלקס ,2009 מנוי .972־3־245242

ח.51|ץ91 11. 341667 —

תוצאות. ולשפר לשנות כביכול) טפלה(שבכוחה
בתפי רואה היהדות אין העורך לדעת בניגוד

 ש־ ייתכן לא שהרי אירועים, לשנות אמצעי לה
 שחלילה, או, האלוקים רצון את ישנו בני־אנוש

המתפלל. צורכי את יודע האלוקים שאין
 תורת בספרו, בחיי רבי (לפי גורסת היהדות

 האדם תלות את מבליטה רק שהתפילה האדם),
 את (בתפילתו) ישנה שהמתפלל ומטרתה באל

 מאת הטוב לקבלת ראוי יהיה וכך דרכו ואת עצמו
תל־אביב כהן, שמואל הרב האלוקים.

טחון(״סמן על ת־בי לו מני׳/ גבו העו י
).15.3.89 הזה לם

 גבול בעולם היות ״כידוע, כותב: ליטני גן
 ישתנה לא עוד וכל המה, חד ביטחוני וגבול מדיני

קו־הגבול." הירדן יישאר כנראה — העולם
— קצר ולוא — מבט יעיף ליטני שגן רצוי

 גבולות הגדול בעולם בו יש מפת־העולם. על
 שהביטחוניסטים מה ובין בינם שאין אינסוף,
 אלה ואת ובכל כלום, שום ״גבול־ביטחון" מכנים

 גבול למשל: בשנים. מאות מזה גבולות־שלום הם
 * גבול ארצות־הברית־קנדה: גבול שבדיה־פינלנד;
גרמניה הסבות, נתן, מיכאל צרפת־איטליה.

ם זוגות של יובלות על עוד שואי  נ
ם׳/  22.2.89 הזה העולם (״מיכתבי

והלאה).
 הקוראה של השכלתה את להרחיב על־מנת

 שחברה שתדע הראוי מן מפתח־תיקווה, זהבי אלה
 טירוף של קצהו אפס את רק לה גילה האמריקאי

 שהיוב־ נכון זה אמנם האמריקאי. חתונות־היובל
 עד מחתונת־הנייר שמונה, הם המקובלים לות

 המצוי שהאמריקאי מכיוון אבל חתונת־היהלום,
 שם המציאו אחת, מסיבה עוד לערוך שמח תמיד

 על ברור שלא שמות עם יובלות־ביניים, המון עוד
מעידים. הם בדיוק מה

 שנים שש הנשואים בני־זוג יכולים למשל, כך,
שנה 14 והנשואים שלהם, חתונת־הברזל את לחוג

שנה 30 והנשואים שלהם השנהב חתונת את —
רעננה מלמד, ג׳רי חתונת־הפנינים. את —

2691 הזה העולם




