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במדינה ביותר הנקרא העתו!

 של גבוה פקיד לי קרא שנתיים לפני
 והזהיר החשובים ממשרדי־הממשלה אחד
 לי, אמר לדעת,״ ״עליך בידידות. אותי
 בארץ מקיימות הגדולות המדינות כל ״כי

 העתונות מן לתרגם שתפקידם משרדים
כחשו להם הנראים מאמרים המקומית

ב שלא במישרין, מועבר זה חומר בים.
 בערי למחלקות־המיון השגרירים, אמצעות
 יכול והוא המדינות, אותן של הבירה

ביש המציאות הערכת על מאד להשפיע
המצו העתונים אחד הוא הזה העולם ראל.
ההנ מתוך אלה, בדו״חים ביותר טטים

מב המונית כה תפוצה בעל שעתון חה
הפ בקשת בדעת־הקהל.״ חשוב זרם טא

כתי בשעת בחשבון זו נקודה לקחת קיד:
מאמרים. בת

 הזה העולם הפך האחרונים בחודשים
ב המצוטטים הישראליים העתונים אחד
במ פעמים כמה כתבתי בחוץ־לארץ. יותר
 בעתו־ שפורסמו העתון קטעי על זה דור
 הערביות, התחנות ובשידורי ערביים נים

 עמודים) (חמשה המלא תרגומו ביניהם
 גם תשט״ז. איש־השנה על המאמר של

ארו אותנו ?צטט רגילים ירדן עתוני
 מטפל בהם המאמרים את ביהוד כות,

הפלי בעית הערבית, בבעיה הזה העולם
והשלום. טים

 ביהוד הזה, העולם אויבי טוב? זה האם
 משום־ אשר העתונים אותם של עורכיהם

סבו בעולם, לצטטם מרבה אינו איש מה
אויבי ״כל מאד. שלילי דבר שזה רים

 אמד הזה!״ העולם את מצטטים ישראל
מעריב. מאנשי אחד מכבר לא

עתו־ מדוע לי איכפת לא הפוכה. דעתי
 מעתיקים עוינים, עתונים וביניהם זרים, נים
לדע הוא, החשוב הזה. העולם דברי את
 אל מובאת עברית נקודת־השקפה כי תי,

שומ היו לא אחרת אשר אנשים המוני
מישראל. מתקדמת דעה מעולם עים

 רחבי בכל קוראים אלפי שמאות טוב
 דן ישראלי עתון כי שמעו הערבי העולם

 הלאומית התנועה שילוב של באפשרות
 בחזית הערבית הלאומית והתנועה העברית

אוריינ תוך הזר, ר,שיעבוד נגד משותפת
מיל שעשרות וטוב אסיה. עמי על טציה
לק יכלו בברית־המועצות קוראים יוני
 חשוב ישראלי שעתון הרשמי בעתונם רוא

צר לבין ישראל בין הברית נגד טוען
 והצטרפות שמי שלום למען ובריטניה, פת

אסיה. לעמי
★ ★ ★

 איזבס־ הקדיש שבועות שלושה לפני
הסו הממשלה של הרשמי הבטאון טיה,

 של לדרכה מאד ארוך מאמר בייטית,
ב ביותר הנפוצים אחד העתון, ישראל.

 ליום) טפסים מיליון 5מ־ (למעלה עולם
 מאחר הזה. העולם את ארוכות מצטט

קורא הוא ה״א, האות חסרה שברוסית
גזה. געולם לעתון

 הסובייטי שהעתון הזה, העולם קטעי
 מיבצע ואחרי לפני נכתבו אותם, מבליט

 קטע מצטט הוא סקירתו בפתיחת סיני.
כחוד־ שנכתב דרומה?״ ״הי המאמר מן

 >983 הזה (העולם המיבצע לפני שיים
לאמור:

ל  הדרן — מאד ביש מצב להיווצר ״ינו
 יהיה לא אבל תיפתח, וטיראן סואץ של
 כיום כבר החושדת אסיה, בה. לעבור מי אל
ה האימפריאליזם שליחת היא ישראל כי

 נוסף כתם סופית. דינה את תחרוץ מערבי,
 איזבסט־ דעת ישראל.״ של שמה את יקדיר

ת מפני נבונה אזהרה יה: הרפתקנית. מדיניו

מא איזבסטיה מצטט הפקירה בהמשך
 אחרי שנכתב הזה, העולם של אחר מר

(העו וחזור״ ״הלוך המאמר סיני: מיבצע
 זה היה כן ״על לאמור: ),996 הזה לם

 (של זו לשיירה להצטרף היסטורי משגה
 מצריים). על הבריטית־צרפתית ההתקפה

ת כי  של זרע אחריה תשאיר ההצטרפו
 יחוסל שלא אסיד,) (בעמי ואי־אמון שנאה י

 מאמר: אותו של הסיכום ואת בנקל.״
מוגה  בעית־ את לפתור שאפשר האשליה ״נ
 הצבאית הזרוע בכוח ישראל של הקיום

כלבד.״
להתעלם ״אי־אפשר איזבססיה: מוסיף
צלולות.״ כך כל ממסקנות

★ ★ ★
 מצוטטים להיות מעדיפים שהיינו יתכן

גדו פחות מתיחות של בשעה באיזבסטיה
 ובמאמר וברית־המועצות, ישראל בין לה

ישראל. לגבי ביקורתי פחות
 המדיניות על ביקורת שמותה מי גם

 ולהפעלת סיני למבצע שהובילה הישראלית
 כ־ אותה פירש ובעולם שכל בצורר. צה״ל

 אינו וצרפת, בריטניה עם שיתוף־פעולר,
 ,ברית־ד,מועצות של גישתה את להצדיק יכול

 ובאותה בהונגריה שעשתה מד, שעשתה
ל כשרה עצמה את מצאה עצמה שעה
 היינו לכן ישראל. לממשלת מוסר הטיף

 במסגרת מצוטטים להיות יותר שמחים
אחרת.

לתשומת־לב. ראוי אחד שיקול אולם
 סימן זה בציטוט הרואים אותם בעיני גם
 לצטט המבקש זר, בטאון כל מאד. רע
 בלתי- עצמאית, מחשמל בעל ישראלי קול

 יכול הוא מי את — הרשמי בקו תלוי
? לצטט

ספו למאמרים פרט הישראלית, העתונות
 אלה בימים דומה ושם, פה מאד רים

המ כל מחשבתית. מבחינד, שממד, למדבר
 חוזרים לשמאל, מימין הראשיים, אמרים

 של הרשמי הקו על קטנות בואריאציות
 ד,ע־ כל בום, אומר ביג׳י בן־גוריון. דויד

 כל בים, אומר ביג׳י בום. אומרים תונים
 זר לבטאון די בים. אומרים העתונים

 את למצות כדי עצמו, ביג׳י את לצטט
אלה עתינים של דעתם

עצ קול הוא הזה העולם זה, במדבר .
לב המנסה עצמאית, מחשבה בעל מאי,
והמש המוסכמים, הערכים את מחדש דוק
 לאור הרשמיות הסיסמות את לבחון תדל

 המבקש שכל פלא היש הצוננת. המציאות
הרש לקו אלטרנטיבי קו בישראל למצוא

אותו? לצטט לבסוף, נאלץ, מי
 יותר שיישמע טוב לדעתי, כלל, בדרך

 סימן זהו מישראל. ויחיד אחד קול מאשר
 היכולה דמוקרטית, במדינה בריאות של

רבים. גורמים אל רבים בקולות לדבר

מכתבים
אש אלומות
 הכתבה על לב, מקרב לבם להודות ברצוני

ת בעתונכם שפרכמתם הממצה דו  חללי או
ני. ה סי  בעת לראות, ללב נוגע מחזה זה הי

ה הקבורה במקום האזכרה לטכס נסיעתנו
ד בשלח, זמני  הנדולה השיירה נעצרה אי

 רבשו השכולות המשפחות ורוב ברחובות
ליוז את לעצמן ה הוה. העולם נ  מבצע זה הי

נתפלל .1000ה- גליו: לקראת מצדכם נאה
אלו. מעיז לכתבות יותר נזדקק שלא לד׳

על תודתי את נא קבלו השאר, ביז
ת הבתבה דו ז״ל. אחי־התאום או

שעלבים קבוץ קלופשטוק, גדעון
תי תחילה, בר לפרסם שאסור בדעה היי

 חששתי שנפלו. הטובים הבנים בל על בים
 אותו ולהרתיע העם רוח את לדכא עלול שזה

תי כאשר אולם מקרבנות. לו  את לקרוא החי
ראי האומה, קדושי לזכר שהקרשתם הכתבות

בי מעשה כי תי  לאחר כי עשיתם. חיו
ת לנוכח נפעם כולי עמדתי הקריאה,  הדמו
רינו, של הטהורה  מתור שנתגלתה כפי צעי

ה עוד בל שורותיכם. הי כזה, נוער לנו י
הי. ישראל עם עוד

תל־אביב הובר, נתנאל
 שחבריי- אש, באלומת כמוהו מאמר כל
ם לנשק  אשר הלוחם של קברו פתח על יורי

העליון. תקרב: את הקריב
צה״ל כהן, דויד סמל

 על ברשימה שהוכנס פרט לתקן לי הרשו
ד׳ ר ני או ה (העולם ז״ל שני  הים' ).1000 הו

ע קרב באותו תתפתי דו  נפגע כאשר כי לי וי
די  הושאר לא שלו, הטנק גבי על בעמדו גי

 בעצמי בבוקר. למחרת עד טיפול ללא ביקרה
תי ש ביצר ראי  וכיצד חר״פ, וחלם אליו נינ
ד הועבר הוא ראשונה. עזרה לו הוגשה  מי

די לטיפול סו ה טוב בבית־חולים. יותר י הי  י
 של לזכותם נם אלה, פרטים תפרסמו אם

ש כדי ונם תפקידם את שסילאו חבריו,
י ידעו הורי!  הופקר לא עליו־השלום בנם י
ה. בשעת כינ

ה־פה חבר,

הפורחות זרע
תר הנורא ההלם את  בשנים שקיבלתי ביו

 ילדי בין שלכם הראיון לי נתז האחרונות
לער יחסם על )1001 הזה (העולם תל־אביב

ם יתבז ״לא לעצמי: אמרתי בים. לדי הו שי י
תר והסובל הנרדף הנוע בני דיים,  על ביו

דו העולם, פני ני י י  עם בני לשחוט יש י
אחר!"
בחז לעצמי ערכתי ואז תי קטז. מי ש  ניג

 ושאלתי שנים, שמונה בז שהוא אחי, לבז
 לא תשובתו הערבים. על דעתו מה אותו
 בבז והמדובר שפירסמתם. מאלה שונה היתה

 ערבים, ביז דורות חיתה אשר משפחה של
ם עד פתוח ביתה ואשר ם היו ם־ידירי  לאורחי

תנו ישמור אלוהים ערביים.  זרע מפני או
לדינו! בלבבות שנזרע הפורענות י

תל־אביב סיסון, דויד

 העם של ולמסורתו לרוחו זרה שנאת-אדם,
די. הו רי אחראים ספק, בלי הי  בתי־הספר מו

ם דיי סו הי  לבז, זו. מתופעה ניכר לחלק '
ה לפני לפעול עלינו הי  כי מדי. מאוחר שי
 קוצר שנאה, והזורע סופה. קוצר רוח, הזורע
מוות.

תל־אביב לוין, ז. ד״ר

לו ההתרגשות? בל מה  שואלים הייתם אי
ם אותם את  למורים, לעשות יש מה הילדי
אותם!" ״לשחוט עונים: בז נם היו

חיפה ניר, אלחנן
 מספיק לא כי החינוך. שר הוא האשם

 התקציב. ויחולק בתי־ספר, שייבנו לדאוג
 שר- של תפקידו פקיד. גם מםפיק לכד

תר הנעלים הערבים את להנחיל החינוד  ביו
 כשלוז נכשל ובזה ההמשך. לדור העם של

ממאיר!
ירושלים שיי־ן, נעמד.

ת אחת •קל אמת אני איינו הילדו  על- שרו
ה מה לכם תארו כתבכם. ידי  הנפשי הזעזוע הי

 שחונכה ביתי, כאשר עלי,, שעבר העמוק
ת  הטפות פעם לא שמעה בו תרבותי, בבי
ת ליחסי דו די ד הערבים, עם י  את תני

לשחוט צריר רעים, הערבים .,בל המלים:
ני חשכו ממש אותם!"  המלים למקרא עי

ה זה בשבילי, הנוראות...  לא כשלוז. הי
 הרחוב של השפעתו בתי. את לחנך הצלחתי

ת של מזו יותר חזקה הטו השפעה הבי
לאומי. אסון בחיקה מנת

תל־אביב אם,
 החשוב הטיפעל ספק, בלי היה, זה

 לא הפעם כי עתונבם. על־ידי •קנערד ביותר
ת״. דיברתם  זרע את חשפתם הפעם ״ציונו

 להבטיח ברצוננו אם גידולו. בקרקע הרע
 לבער עלינו שכנינו, עם והבנה שלום היי
ק לפני במקורו, הרע את פי סי  להכות שי

ם מחלה, לרפא •קאפיקר ולפני •קריקים.  חייבי
ה האבחנה הוא מאמרכם בבירור. לראותה
ת,  את ליטול המנתח יכול •קלפיה יסודי
תוח. את ולבצע האיזמל הני

בוח שורק, אליהו רחו

רי מיבצע לאותו נורם יש אם סטו ש הי
הו בהצלחה,. בסיני צה״ל עולל  אותו הרי

ך הפורענות,״... ״זרע לו קוראים שאתם חינו
ירושלים הללי, י. יצחק

קאסם כפר זעזוע
 כפר מעשה פרטי לי נודעו עתה רק
ר מתור במלואם, קאסם או תז התי  ב־ שני
ה העולם ה לו ).1001( הו  מכשיר קיים הי

ם של עוצמתם למדוד המסוגל נפ זעזועי
ה •קלי במקרה בי מובטחני שיים, הונו הי  מ
ההדים. מחמת ניקבר

נני איזו יודע אי  באיש יכולתי, מידה ב
 הזוועה מעשה למניעת משהו לעשות פשוט,

ת ומהי ד כפרט עלי המוטלת האשמה מי

מי זאת: רק אומר  על באש. פתחתי לא מי
ת לי היו כי אף בלתי־מזוייז, ערבי מנויו ד  הז
ני לכד. רבות נ הנ אי טוי להשתמיק נו  בבי

ני ״שחור״ אינ ף ו  תמיד־ תגמול. למעשי מטי
ת התייחסתי בו  בו. שנפגשתי ערבי לכל באדי

ם לאחרונה שפגשתי ערבים כולל רי זו אי  י
 בוויכוחים השתתפתי בהם במקרים הכבושים.

תי אלה, נושאים על ד הגנ מי שה על ת  הני
ת מאני שכנינו. כלפי ההו

תי המטבע: של השני לצידו מבאז, אד  היי
 מאורעות פרצו כאשר עיקר, בז בקושי

ת קטנה בנקודה אז נרו הורי תרצ״ו. מבודד  ו
ת טהור. ערבי באזור ש השפלות הרציחו
שי על-ידי בוצעו ת אנ פיו  בסביבתנו הכנו

תי שייכות שמויו ת להתר אי בחיים. הראשונו
ם לסם זכורים אס יודע נני מי אה בהם הי צי  י

ת היתה לרחוב  בשעות אף סכנת-חיים, בבחינ
כד. על קראתם בוודאי אד היום.

ם נתמלאה דירתנו כאשר ה בחודשי מי
תנו שגג מפני חורף, ה בי  ברורים, מנוקב הי
עה מפחד הרצפה, על בלילו שכבנו כאשר  פגי

ד נהרג, אחר או זה שמכר וכששמעתי מי  ת
או מורה יקום אשמים! הערבים ידענו:

ת  הכרה בנו להחדיר צריכים היו לא נננ
ם באותם להיפר: זו. מי מפי שמענו הי

 אתם אשר הדברים אותם את רק המבונרים
לדי באזני שיושמעו רוצים היינו אני ונם  י

כיום. נם ישראל
 הזוועה מעשי בוצעו לי, שזכור במה עד

 תש״ח ביקנת רק הערבים כלפי הראיקונים
ם אומרת, זאת — שבי לאחר רבות שני  שתו

מדו הערבי־ם הארי!  שלנו הנוער את לי
ב את בהם לראות  יתכו בהא־הידיעה. האוי
המאפ מכפקח, במידה החזקים רבים וישנם

ת על לחשוב להם שרת עה אלה בעיו  בדי
 דורנו. בני של המוחלט הרוב אולם צלולה.

עו אשר ה נונ ת או ה י ת פסיכוז מוני  ששמה ה
עו ערבים, •קנאת בה של בדרך לכד הני  תנו

ת ם. לאירועים טבעי מי מסויי
שי אלה מעשים כי אתי תסכימו בוודאי  נו

פי כלל בדרך אים טאני. או ני ספונ נ  סבור אי
ת את להאשים יכול שמישהו שראי שלטונו  י

כאלה. מעיקים בתכנוז
נני שתי מפני בשמי, חותם אי  לעני! שני

ה מאזרחי רבבות הרגשת עם זהה הנדון
ה יכול זה ומכתב מדינה,״  על־ להיכתב הי

מהם. אחד כל ידי
חיפה קורא,

. . ת משום בה יש בעובדות, הברה . צי ח  מ
הרפואה.

ברוך העין לבנה, כינה
 אז עד ביית־קפה. המאמר את קראתי

 כלליים דברים רק אהרים בעתונים קראתי
אור ■ורמזי־רמזים. ביותר,  של המפורט התי
פתאום הרנשתי כהלם. עלי נפל הזוועה
במ לשבת יותר יכולתי לא נוראה. בחילה
רצי הצוהלת. הרועשת, האנושות בי! קומי,

ה לאיזו ללכת תי  את ולהסתיר השובה פינ
שתי לפתע פני. ע התביי ז נ שי י כולו... האנו

תל־אביב פירסס, מרים
הפשעים מסוג פשע, שזהו חושב אני

ני בעולם. מקום בבל הקורים נ ל בא אי
 בשום אסכים לא אולם ,רוצחים על חנן

 מעשר היה מעשים כי יאמר •קמייקהו איפז
פייני ה רובו כי במוח אני כולו. לעם או
חל העם של מוחלט ו זו בזוועה יו נ אי  אשם ו

ירושלינז מירון, אליהובה.
לשלום הצעות

סת פר׳קת •קהיקתקת חושב אני נם  הרי
ה (העולם בסיני הכבישים ה )1000 הו  איננ

ה הולמת ת, מדינ בוני  שישראל, זה מדוע רי
דוי תפחד בקרב, לעמוד פחדה לא אשר קי  מפ
ם נים ם. או אמריקאיי  לא מדוע פאקיסטאניי

ד תיכף הודיעה מי  להרוס מתכוננת ׳קהיא ו
 להשאיר ולא בסיני מצרי צבאי נכס ביי

תקני של •קריר או זכר  שהולד התוקפנות, מי
 לא .בעצם, מדוע, הנילוס? דור! על־ידי מו

 יופסקו לא אשר עד תיסוג, לא כי הודיעה
ם סי מנו  בהסדר הצורך על האו״ם של הני

ד ג יו ש ו  להתחייב חייבת מצרים בי בפירו
ד מלחמודהיקמד לתכנז •קלא ישראל? ננ

תל־אביב זיו, נוה

שר הצדק ערכי כל  ללעג. הושמו והיו
סוח התעלה, בעלי היותם בזכות המצרים,

תורים טים ם אחרי ווי רי תו קו מהעולם. ווי
י דם, ו נ ם פי  הם אחר־כד והצרפתים. האנגלי

נוי תובעים י פי נ  לא אחרת — ועזה כי
חת את יריקו  יקרה מה לתנועה. המואץ פתי

 אי־אפשר הרי תל־אביב? אה מחר ידרשו אם
מו הם לסרב: איי  צינור־הנפט את לפוצץ י

רמת־גז שטרן, יוסףהכעודי־אמריקאי...
ת לאור  ביז במאבק האחרונות ההתפתחויו
ה שלום את המסבז מאבק למזרח, המערב

של בררד לפתרוז הצעות כמה לי יש עולם,
שלום:

ת על תוותר ארצות־הברית  שטחה מחצי
 לברית-המוע־ המוב מרצונה אותו ותמסור

א צות; טוז; לבינאום תסכים הי קיננ תאפ וו׳
שית נישה שר טי לצי חופ ביי  ניו־ בנמל הסו

ם מסדרון ותפתח ירוק סוב לתנועה מתאי
ת טי  פנאמה תעלת למקסיקו. אלאסקה ביז יי
ת; לרשות תועבר טי ביי  האמריקאי תשייט סו
ת ורק אד יונבל בתעלה  של מסונז לאניו

 יופסקו הקולוראדו כערוץ העבודות בת־נייים;
 שלא המיוחד, האו״ם שליה של בואו עד

בייטים זכות מתז על לדבר  פיד־ לשלוח לסו
ם ארצות־הברית, •קל לשטחה איון רי  מצויי

ת ת כתעודו  האו״ם. של החירום כוח •קל הכינו
ציל בוודאי זה העולם. •קלום את י

תל־אביב רוזנבלט, ישראל

פופולריות מדי יותר
תי ת את •קתעטפו לבקשכם רצי נו ליו  נ

ר מוטב או חלק, בנייר הזה העולם  בניי
די הצעיר״, ״הפועל ■קל  ייחטפו שלא בי

ת ליונו ם שהם לפני הנ עי  שמא או אלי. מני
ת אה כמקצת להקטיז דרך תמצאו פולריו  הפו

.שלכם .
חיפה לחמן, נחום
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