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המערכת: חברי
 נלילי, לילי גלור, שייע בר־רייו, מנשה
 חרנווזי אברהם ורד׳ רותי הורוביץ, רויד

 סמז, אביבה מטיב, אלכם מאובר, אוטקר
ברז. שלמה קינן, עמום

 מעשה־ על הראשונה הידיעה את קיבלתי
 יכולתי לא היום. למחרת בכפר־קאסם הזוועה

 רק לי נמסר המדוייקים. הפרטים את לברר
ג׳לג׳וליה. בגזרת נורא משהו קרה כי

מגוייסים. אז היו המערכת חברי כל כמעט
בנ בדרום, התרוצצו החברים שאר גם

 של ההיסטוריות השעות את לכסות סותם
 בי לי ברור היה מזה חוץ מיבצע־סיני.

 תוך המעשה על דבר לפרסם לנו יינתן לא
חיכיתי. הלחימה. ימי

 המכריע שרובם העובדה בציון הסתפקנו
ה מגוייסי של ובעיקר — החיילים של

 רמה על המיבצע בימי שמרו — מילואים
 לפרט תחת מלחמתי. מוסר של גבוהה

 הרמנו לנו, שנודעו הפסולים המעשים את
ההש כי קיוינו היפים. המעשים את נס על

 יותר חשובה תהיה המיידית החינוכית פעה
 של הנורא החשבון מעשיית רגע באותו

הזוועה.
★ ★ ★

 של המלאות העדויות לידי הגיעו ואז
 אחרי דף בחדרי, קראתין הזוועה. קרבנות

 נשים, גברים, של הפשוטים דבריהם — דף
 שעות יושב ונשארתי לקרוא גמרתי ילדים•

 שקעה שבינתיים לב שמתי לא ארוכות.
 בשעון, כשהסתכלתי החשיכה. וירדה השמש

חצות. אחרי השעה היתד,
 השעות היו מה ישאלוני' אי־פעם אם

 היסוס ללא אצביע חיי, של ביותר הנוראות
 ביותר המחרידות השעות אלה. שעות על
 בעיב־ ימי־הקרב תש״ח, מלחמת קרבות של

 אלה כל — קוצר אריה של מותו ליל דיס,
זו. לחוויה בזודעתם הגיעו לא

 אלה עדויות בינתיים שמעת הקורא, אתה,
 הפרוטוקול של האפורה בלשון טפין־טפין,

ב אחת׳ בבת אותן קראתי אני המשפטי.
 עתה שזה וילדים זקנים של הפשוטות מלים
 לערימות מתחת ושסועים פצועים יצאו,

הגוויות.
 זה: עתון של תפקידו מד, לי ברור היד.
ה המצפון את לזעזע האמת, את לפרסם
מע לעולם עוד תאפשר שלא בצורר, לאומי

 איפול לנו. ניתן לא הדבר אך כאלה. שים
 לרמוז רק יכולתי הפרשה. על הוטל חמור
 עתה שיעבור הקורא השורות. בין עליה
 ימצא ,1956 נובמבר גליונות על בעיון
בנקל. אלה רמזים

 על השלום״ ״לדני, מאמרי את כתבתי
 בלבד. עליהן ולא — אלה ידיעות סמך

 מה אולי, אז, הבינו לא הקוראים מן רבים
 עדיין ידעו אז גם כי ההתרגשות, מקור היה
האמת. את מעטים רק

★ ★ ★
דצמ חודש של השני בשבוע חל השינוי

 הנאום את בכנסת ביג׳י נאם כאשר בר,
 כפר־קאסם. פרשת על יבשר, הודעה שהכיל

 הפירסום. את למנוע היה אי־אפשר שוב
לדפוס• אותו ומסרנו מלא דו״ח חיברנו

 נציג מצד פניה אלינו באה רגע באותו
אמר כך העברית, העתונות כל ממשלתי.

 לפרסם שלא החופשי מרצונה הסכימה לנו,
 האיש, אמר בטוח,״ ״אני הפרשה. פרטי את

 העתונים, כל בין שהוסכם דבר תפרו ״שלא
העם!״ קול ועד מחרות

 לאיש הודעתי רגע. אפילו היססתי לא
 שום נקבל לא זה מצפוני שבענין באדיבות
 הזה העולם הסכמים. או בקשות הוראות,

 המלא הדו״ח את שעות 24 תוך פירסם
 הגליון כפר־קאסם. מאורעות על הראשון

 אחרי שבועות שבעד, בדצמבר, 19ב־ הופיע
 את כלל הוא ).1001 הזה (העולם ליל־ד,זוועה

המזעזעות. העדויות
 שאר כל ציבורי. לזעזוע גרם הפירסום

 בזד, זה. ללחץ להיכנע נאלצו העתונים
 הפרטים. את פירסמו בדרכנו, הלכו זה אחר

 לולא קורה היה מה יודע איננו היום עד
 את מכריע רגע באותו הזה העולם פרץ
השתיקה. סכר

★ ★ ★
 רשאים אנו למאורע, שנה בתום השבוע׳

במעשנו? צדקנו האם עצמנו: את לשאול
 תפקידנו. את שמילאנו בלבי ספק אין

 אחד איש אף היה שלא כך על גאה אני
 המצפון, מחובת להשתמט שהציע במערכת

 לא דברינו אם או בטוחים היינו שלא אף
נגדנו. חמור מסע־דיכוי יעוררו

 תביעת את להעמיד יש זה שבמצב האמנו
 מעל אפילו אחר, שיקול לכל מעל המוסר
 חו־ המדינה לאויבי יספק שהפירסום לחשש

 כפר־ התבדה. זה שחשש מוזר מר־תעמולה.
 דעת־הקהל העמים• את זיעזע לא קאסם

מסו שיהודים האמינה לא פשוט העולמית
 הערביים, הדוברים כזה. מעשה לעשות גלים

 בתעמולות־הזודעה רבות כד, פעמים ששיקרו
 כשאמרו גם אימון הפעם עוררו לא שלהם,

האמת. את
 מכל יותר סיפוק לי שנתן הדברים אחד

 לו האימון יחס היה זו בפרשה אחר דבר
 כי ידעו הם עצמם. הנאשמים מצד זכינו
 אולם הפרשה. בפירסום מכריע חלק לנו היה
 ה־ אחרי מיד גישתנו. בטוהר האמינו הם

 של קרובו אצלנו הופיע הראשון פירסום
 המלאה עדותו את לנו מסר הנאשמים, אחד
 של השני הצד לנו נודע כך האיש. של

 רק בחלקו, לציבור, שנודע צד — המטבע
רבים. חודשים כעבור

האמת. את שנאמר על־כך סמכו הנאשמים
 ואת בתיהם את לבם, את לפנינו פתחו הם

 בבתי ביקרתי עצמי אני משפחותיהם. חוג
 נשותיהם עם ארוכות שוחחתי מהם, רבים

המעשה. רקע על לעמוד כדי והוריהם,
באמונם. מעלנו לא

★ ★ ★
הל חשיבותו מתגלה זה מסוג בפרשה

 חופשית, עתונות קיום של המכרעת אומית
ודוברת־אמת. אמיצה בלתי־תלויה,

 שלבי בכל הזה העולס שעמדת מקווה אני
 על שחרתנו הסיסמה את הצדיקה הפרשה
משוא־פנים. ללא מורא, ללא סמלנו:

מכתבי□

י

חזרה הדרך
 העורר מאמרי אחרי רב בעיון עקבתי

 ).1045־6 וזוה והעולם היהודית התודעה על
 נדת ופוגעת הרסנית ביקורת זוהי לדעתי,

 שילוב על לכתוב יותר רצוי היה במישרין.
 ארץ- של בהיסטוריה היהודית ההיסטוריה

 ההיסטוריה על הרגש את לשים ולא ישראל,
חולון. מנשה, הלל .בדבל הארץ של

 שלמי את לו אביע לא אם לעורר אחטא
 גר־ הארץ־ישראלית: ההיסטוריה על תורתי

 מנית־מצרית־פרםית־אשורית-בדואית־מוננולית
 ־נוצרית־סורית-ביזנטית־עותומנית־טמלוכית-

. ו צ׳רקטית־ערביודבריטית .  קצת גם .
ש תלמידי את מלמד כמורה ואני יהודית.

 זר שלטון תחת יהודים, חסיד ישבו בארץ
 בארץ- יהודים ישבו לא מו,י אד עצמאי. או

ישראל?

 תלמידי את ללמד עלי דעתכם לפי האם
 השאר בין שיאהבו כר ישראלית היסטוריה

בארץ? הבריטי הכובש את
לציון ראשון נוה, אליעזר

 באנגליה, מספר שנים לבלות לי נזדמן
פיק בנלל לא הזה העם את להעריד ולמדתי

 התקדמותו או שלו הטובה הפוליטיקה חותו,
 מת־ אינו שאיש בגלל אלא שונים, בשטחים

 מתעניין בז הוא ואפילו שכנו, במעשי עניי!
 יעיז לא הוא מהם, נוחה אינה ודעתו בהם

ה חופש לעקרון יתנגד זה כי פה, לפצות
להת נופיה לא שתרבה משוכנע אני פרט.
 שירימו אנשים בינינו ימצאו עוד בל קדם
ש כד על עומר פלוני כי על זוועות קול

לחיבו. ערב חזיר בשר
חיפה ראם, נ.

 בלתי של בים עמנו מבורר לשוא לא
 העקבית האמונה כאשר עמם. בדת מאמינים

 שהורים, בעסקי־יטוק ברוכה מופיעה ביותר
הרוחני. צביונה את מאבדת היא

ירושלים הללי, י. יצחק

 ישראל דת •טל והעקרי הראשון היסוד
ומנ העולם בורא אחד, בה׳ האמונה היא

 ישראל דת •טל ועקרית שניה אקסיומה היגו.
 זבותו המוחלט. לשלמו!'הצדק השאיפה היא
 לפי ולהתנהג להרגיש, לחשוב, אדם בל יטל

 במעשיו עקבי להיות הוא חייב אולם דרכו,
והרגשותיו. מחשבותיו לאור

ויוש ישבו זכות באיזה השאלה נשאלת
 פלשו זכות באיזה בארץ־ישראל. יהודים בים

 מהו ממצרים? •טיצאו אחרי לארץ אבותינו
 לארץ־ישראל? כיום אותנו שמקשר הק׳טר

 הגולה ליהודי בטוח מקלט למצוא רצינו אם
 בארץ־ישראל להיות צריו זה היה מדוע

 שהבורא סיטום רק היא: התשובה דוקא?
 ארץ־ישראל את לתת אבינו לאברהם נשבע

 את משיבים אגו ליסטים. אנו איז לזרעו.
 ארץ־ ,ישראל עם טאיתנו. שנזלו הנזילה
ה כל יחד. קיטורים ישראל ותורת ישראל

 בזכותו כופר ממילא ישראל, בתורת כופר
לארץ־ישראל. ישראל עם של

פדו״ס מושב דומוביץ׳, בנימין

ערבית ציונות
 )1046 הוה (העולם המצריות הצוללות

 ההת- בכל צפורים. מפחיד דחליל אלא אינז
 היה למצרים ישראל ביז הקודמות מודדויות

אפי ובאיכותו. הנשק בסוגי יתרוז למצרים
התעמולה שר יטל הרהב לדברי נאמין אם לו

כפעולה פפושקה

 אלה, צוללות מניע מצרי שצוות המצרי,
 ערכז יהיה הבאה ההתמודדות שבשעת ברור
 המצריים והמינים הסטאלינים בערד ממיט

סיני. במבצע
תל־אביב שילביץ׳, דן

ה את לסגור הציע חאלק זוהר הקורא
 תות (העולם ישראל בקול הערבית מחלקה

 יעיל מכשיר הינה זו מחלקה לדעתי ).1041
 ל־ יכולים הם באמצעותה כי לערבים, מאוד
 מעוררת היא ורעתם. טובתם ביז הבחיז

 ישראל, למדינת איבה של רגש הערבי אצל
 ביז הניגודים את מבליטים ששידוריה כיווז

והיהודים. הערבים של האינטרסים
 של בראשיהם נפלא רעייז צץ לאחרונה

ל החלו הם הערבית; למחלקה האחראים
 פנויות משרות על הודעות שבוע טדי שדר

 האחראים את לשאול ברצוני ערב. בארצות
 ערבית, ציונות מיסדים אתם האם למחלקה:
 לעלות ישראל ערביי את להניע שמטרתה
ישראל? לאויבי ולהצטרף ערב לארצות

נצרת מועמר, אליאס

בפר־קאסם יום
ה כפר־קאסם לחללי והזכרוז האבל יום
 הגדול הדם כתם את ילביז לא מפשע חפים

 לא היהודי העם עוד כל במבואות־הכפר,
החמור. הפשע סימן את מצחו מעל יסוזוק

כפר־קאסס קאסמאי,

 למחשבה הגיעה מתעוררת אנשים קבוצת
אנשים רבבות כי משוכנעת היא הבאה:
 הצער רגשות את בליבם נושאים בישוב

 בפר פרשת עבור ואשמה באחריות ושיתוף
 מציעים אנו לבנו את לטהר כדי קאסם.

 אלה, רגשות בלבו נושא אשר אדם לכל
 זר קאסם כפר גבול על־יד וישים שיבוא
 ויהפכו יצטברו אלה אבנים ואבן. פרחים

 מפתח• נוסע 77 מם׳ אוטובוס לגלעד. אט אט
 לכפר דרך מובילה משם לראש־העיז. תקוה

קאסם.
 פתח־תקוה לוי, (קורט) יצחק
 פתח־תקוה גליקסון, מלכה
ביאליק קרית גוטפלד, פאול

הגדול האח
 ידיכם את תרפו אל אליכם, הכנה בקשתי
 על מקובל שאינו במשטר להילחם מלהמשיך

וה החופש איטר האדם הצבור. •טכבות רוב

 נהפר ולא מכל, יותר לו יקרים הנקי מצפון
 ילחם הגדול״, ״האח לשלטוז לעבד עדיין

ה מהסיוטים להשתחרר ופחד מורא בלי
 צריד הקרובות בבחירות אותו. רודפים

ה המשטר לחיסול יד לחת ייטר אדם כל
חושד. בני על אור בני ולנצהוז קיים,

תל־אביב אמיתי, ש.

 ונהנה עתונכם את קורא אני רב זמז זה
 האחרוז שבזמז לצייז עלי רבה. הנאה ממנו

 רק אני התרבותי. טיבו בהרבה השתפר
ל רוצה הייתי אולם בארץ ׳טנים שלוש
הדודנ׳ים: לסערת בקשר קטז יטיר פרסם

כועם הוי כהר מיסטר
מתרגז נם משתולל

מבזבז לא בסף כבר הפורד
נוצץ. דורג' לו דרוש לב!

גבעתיים ציטרין, שמואל ד״ר

והרע הטוב
 היטנה של הרעים הסרטים ארבעת בין

 את הזה העולם מונה ).1045 הוזז (העולם
 מוצא אני זאת לעומת הרע״. ״הזרע הסרט

 הסרט את )1016 הוה (העולם אחר בגליוז
 הזה שהעולם הסרטים כאחד הרע״ ״הזרע
 שהסרט או או. או רבותי, לראותם. ממליץ

להת ויש טסוכז שהוא או לראוה ראוי
בסיטו מופקים אינם מסונו ׳טסרטים ברר
 בסרט והוקעתו סרט לראות המלצה האם נות.

הם? חד מאידך מסוכז
טבריה אמיר, אליהו

הרע הזרע על הוד, העולם המליץ בזמנו
לר המלצה טוב. כסרט ולא מעניין כסרט

לרמתו. ראיה תמיד אינה סרט אות

 היתה השנה סרטי על המסורתית הכתבה
ה שגיאות. מטספר ניקיתם לא אולם נאה,
 ביז אצלכם נמנה רוברטס״ ״מיסטר סרט

 קומדיה דוקא שהוא בשעה המלחמה, סרטי
 סטרא־ ״לה ואילו קרב. כפינת על המתחוללת

 שלושה ולא בלבד •טבועות •טמונה הוצג דה״
חדשים.

תל־אביב דן, מרדכי

סומאק אימה אמא
 איסו על סומאק פאפושקה •טל סיפורו

 ירי־ הערב עתוז •טאגב ),1046 הזה (העולם
 מ־ להעתיקו כלל התבייש לא עוודאחרונות

 שלו, הששי יום בנליוז פרטיו עד כותרתו
 שהוא כותב הוא מדוע אולם משעשע. היה

 סומאק אימה בהצנת נוכחתי אמו? עם מופיע
הבמה. על הבז את בלל ראיתי ולא

תל־אביב אינזברג, נחום
 פאפושקה בעט הראשונה שבהצגה אחרי
 תמונה), (ראה אינקה רקדנית של בעכוזה

מהתכנית. זהסירוהו בו בעטו

בלגיה־ישראל
 חדשים. תיטעה מזה הבלגי בצבא חייל אני

 בישראל ביקרתי רב־טוראי. בדרנת אני כעת
 אצלכם לבקר מקוה ואני •טניס שלוש לפני
אצ יש הצבאי. שהותי את כשאגמור שוב,

 שמעוניינים קצינים מאוד הרבה בצבא לנו
 בצבא. ובמיוחד בארץ, המתרחש בכל מאוד

 של הגליונות כל את לי ליטלוח לבז אבקשכם
קרש. במבצע שיצאו עתונכם

ה יום בגליוו אחת. בק׳טה עוד לי יש
 בחורה השער על ראיתי שלכם, עצמאות

 בת היא? מי לדעת רוצה הייתי חיילת.
 אוושה. לא שהיא מקור, ואני היא, במה

 •טאוכל כדי עמה אותי לקשר מבק׳טכם הייתי
עמה. להתכתב

 טוראי רב פס, שמואל
 בלגיה בלגיה, צבא

 שתמונותיה הים, מחיל מרים סמלת רב
מת ,1020־21 הזד, העולם בנליונות פורסמו
 באם למערכת, כתובתה את להודיע בקשת
עדיין. ארושה אינה כמובן

האישיות פולחן
הס האישיות. פולהז נגד לבתוב הרביתם

 סטאליז אפילו אבל זה. בשטח איתכם כמנו
 אהבה מלא כד כל משהו לכתוב מעז היה לא

 שייע שלכם המערכת חבר שעשה כפי עצמית
מ כוכבי זרח ״כיצד למאמר בינתנו גלזר.
 בזה מציעים אנו ).1045 הוה (העולם חרש"

 הנדיב שם על הכבוד אות את לו להעניק
לבקוביץ. סז־מרטיז חואז הידוע

צה״ל ניר־עוז, גרעין בני
תת האות קבלת אולם האות, בעד תודה

בכדורגל. החובבות מעקרון כסטיה פרש

תי היי  את לשנות גלזר לשייע מציע ...
לכדורנלץ. תוארו

חיפה בר־מידווז, יעקב

 הצנחז ועל החפשית הצניחה על רשימחבם
ל ראויה )1046 הוה (העולם צחור שמעוז

 זה בשטח ט׳טהו לעשות הזמז הניע הוקרה.
 שהוא שאיזה חושב איני אולם בישראל,

 זה ספורט פיתוח ליטול יבול אזרחי נוהם
 ספורט לעודד צה״ל צריד לדעתי עצמו. על
 והחדרת נרחב פירסום הוא. באמצעיו זה

ל יכולים בצבור, החופשית הצניחה ערר
זה. בכיוון הגלגלים את הניע

צה״ל כ., דוד סמל
זה ממין נערות

 )1040 הוה (העולם רותי של במדורה
 אותה השבוע. בנערת •טמיר עדנה הופיעה

 היא, ומי טיבה מה יודע שאיני נערה,
 את מכירה ״אני הרבה: בפיקחותה אמרה

 הקסים לא עוד הוא אבל הקוסם, מילושקה
אותי.״

כש הם מפעיל יטאני היחידים הקסמים
 קסמים. עושה כאמז המקצועיים רונות'

 את רואה ואני מעולם, זו נערה הכרתי לא
 עלי מספרת שהיא מהעובדה נפגע עצמי

 השתמשה יורע שאני כמה עד שטויות.
 חשובה להעשות כדי בשמי הזאת הבחורה

ומענינת.
 בטורה אלא כקוסם, רק לא ידוע אני

 21 זה במקצועי ועוסק ומלאכת־יד לפיסול
 אינז שמיר עדנה כמו בחורות בארץ. שנה

בחברתו. לבלות בוחר שאני הסוג מז
תל־אביב מילו, ״פרופסור״

1047 הזה העולם2


